Ценова листа на Варна Нет ООД
валидна от октомври 2015 до ноември 2016г
Интернет

СКОРОСТ

25Mbps
45Mbps
/само за домашни
абонати/

60Mbps

70Mbps

100Mbps

месечен абонамент

16,67лв

22.50лв

29.17лв

37.50лв

62.50лв

Upload

10Mbps

15Mbps

20Mbps

35Mbps

50Mbps

Пакетни цени Интернет + 1 Стационарен телефонен пост

СКОРОСТ

25Mbps
/само за домашни
абонати/

45Mbps

60Mbps

70Mbps

100Mbps

месечен абонамент с
включени 200 минути
фикс и ЕС фикс

20лв

25лв

30.83лв

39.17лв

64.17 лв

месечен абонамент с
включени 400 минути
фикс и ЕС фикс

--

28.33лв

32.50лв

40.83лв

65.83лв

месечен абонамент с
включени 600 минути
фикс и ЕС фикс

--

29,17лв

33,33лв

41,67лв

66,67лв

Upload

10Mbps

15Mbps

20Mbps

35Mbps

50Mbps

Цени на разговори по дестинации след изчерпване на минутите в пакета:
В МРЕЖАТА НА ВАРНА НЕТ

0

0.000

ФИКСИРАНИ БЪЛГАРИЯ

359

0.03

БЪЛГАРИЯ - мобилни

0.13

ЕС фиксирани, САЩ

0,07

ЕС мобилни

0,35

Русия

0,07

Русия мобилни

0,35

Всички дестинации на www.varna.net

*цените са без ддс
*срок на договора – 12 месеца
*пакетите с минути са за всички фиксирани номера в България + фиксирани ЕС
*таксуване 0/60/10
* неизговорените минути в пакета не се прехвърлят към следващия месец
*за всеки телефонен пост- 1 бр фиксиран телефонен номер
* безплатно избиране на единен номер за спешни повиквания 112,150,160,166

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ФИКСИРАН ТЕЛЕФОНЕН ПОСТ за бизнес и домашни абонати:
Възможно е да се комбинират с всички планове за Интернет
Фиксиран телефонен пост
с включени минути
400 минути 10лв
1000 минути 23 лв
Телефонен пост с включени минути
към всички фиксирани мрежи в страната и ЕС
Предоставен телефонен номер или пренесен от друг оператор
Таксуване без такса свързване
Включените минути се таксуват като
всяка започната минута се таксува
първоначално - 60 сек, последващо на всеки 10 сек
Фиксиран телефонен пост без месечна такса
Говориш до където решиш
Плащаш изговореното
Фиксиран телефонен номер или пренесен от друг оператор
Минимално месечно потребление- 10 лева време за разговори
таксуване без такса свързване
първоначално - 60 сек, последващо на всеки 10 сек
Fixed Line
Фиксиран телефонен номер или пренесен от друг оператор
Месечна такса- 8 лв
таксуване без такса свързване
първоначално - 30 сек, последващо на всеки 1 сек
Fixed Line 4 You
До 4 бр фиксирани телефонни номера
или пренесени от друг оператор
Безплатна виртуална телефонна централа
- прехвърляне на разговори, изчакване, пренасочване
Месечна такса- 35 лв
таксуване без такса свързване
първоначално - 30 сек, последващо на всеки 1 сек

Цени на разговори по дестинации:
В МРЕЖАТА НА ВАРНА НЕТ

0

0.000

ФИКСИРАНИ БЪЛГАРИЯ

359

0.03

БЪЛГАРИЯ - мобилни

0.13

ЕС фиксирани, САЩ

0,07

ЕС мобилни

0,35

Русия

0,07

Русия мобилни

0,35

Всички дестинации на www.varna.net

*цените са без ддс
*срок на договора – 12 месеца
*пакетите с минути са за всички фиксирани номера в България + фиксирани ЕС
* неизговорените минути в пакета не се прехвърлят към следващия месец
*за всеки телефонен пост- 1 бр фиксиран телефонен номер
* безплатно избиране на единен номер за спешни повиквания 112,150,160,166

