
 

Планове Интернет за дома валидни до 01.10.2019 

ЗА ПЛАНА 

С новата услуга от Теленор получаваш домашен интернет с рутер който осигурява

защитена интернет връзка за всички членове на твоето семейство Можеш да я

използваш както през домашната мрежа така и директно свързан към рутера

Интернет за дома се предоставя без необходимост от кабел който да влиза в дома или

вилата ти а ако решиш да смениш твоя дом можеш лесно да преместиш с теб и твоята

услуга Интернет за дома

Предимства

Безсрочен договор

Промоционална месечна такса за първите месеца

Лесно и бързо настройваш сам у дома

Без необходимост от кабел влизащ в дома ти

Възможност да смениш адреса на услугата

Как да активирам

Ела в магазин на Теленор и заяви че искаш да използваш Интернет за дома Заедно с

наш консултант ще уточните адреса на който ще използваш услугата след разписване

на договор ще ти предоставим рутер който можеш да отнесеш у дома и да се насладиш

на качествено интернет изживяване

 



УСЛОВИЯ 

Цените са в лева с включен ДДС

Услугата е валидна за частни и бизнес клиенти и се предлага с безсрочен договор

След изтичане на периода за прилагане на промоционален месечен абонамент се

дължи стандартен такъв

При активация дължиш еднократна такса от лв с ДДС за ползване на

рутер Таксата се начислява в и се заплаща заедно с първата месечна фактура за

услугата При прекратяване на договора за услугата предоставеният рутер трябва

да бъде върнат в магазин на Теленор

Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието

на мрежата релеф на местността и други фактори

След изчерпване на включените в плана скоростта за сваляне качване е

ограничена до

Услугата може да бъде предоставена само след извършване на предварителна

проверка за наличие на покритие на адреса за ползване

Услугата е разполагаема за ползване на посочения в договора адрес за ползване

За ползването на услугата може да заявиш статичен публичен адрес за който се

дължи месечен абонамент от лв с ДДС

Проверка на потребление можеш да провериш каква част от включените си

изразходвал на сайтът е достъпен само през мрежата на

Теленор

Смяна на план Можеш да промениш абонаментния си план след изтичане на първия

месец от настоящия ти план само веднъж на отчетен период

Допълнителни такси

Активационна такса лв с ДДС

Такса за смяна на адрес лв с ДДС

 

 

 

http://turbo.lp.telenor.bg/
https://www.telenor.bg/bg/plans/internet-for-home#renew

