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АНЕКС 1 

Ценоразпис  

Към споразумението за предоставяне на гласови услуги ...................... от................... 

Въз основа на настоящото споразумение, Нет-Кънект Интернет предлага на Бенефициента 

услугата за електронни комуникации VoIP при следните търговски условия: 

1. Цени за инсталиране :  

- Такса за първоначално инсталиране = 20 евро  

- Такса за допълнително инсталиране = 25 евро  

- Такса за повторно инсталиране = 25 евро 

- Такса за преференциален номер = 30 евро 

 

2. Месечни абонаменти  

 

 
* 

Абонаментна 
програма  

 
Цена за 
абонамента  

Включени 
минути в 
мрежата на 
Нет-Кънект 

Мрежата 
Нет-
Кънект 

Национални 
фиксирани 
мрежи 

Национални 
мобилни 
мрежи  

    €/месец   €/мин €/мин €/мин 

 
 

Net-Connect 
Business 

10 неограничено 0 0.04 0.25 

 
 

Net-Connect 
Professional 

15 неограничено 0 0.03 0.18 

 
 

Net-Connect 
Corporate ** 

- неограничено 0 - - 

 

* цените са свързани с избранната абонаментна програма  

** ще се попълни за специални оферти  

Специални опции: абонаментната програма включва кредит от ....... евро (неизползваният кредит 

не се прехвърля за следващия месец) 

Услугите за поддържане, аксесоари или свързани с фиксираната телефонна услуга са включени в 

месечния абонамент.  
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3. Международни дестинации  

 

Зона  Дестинация  
Фиксирана 

мрежа 
Мобилна мрежа 

0 Румъния  2 7 

0 Гърция  5 10 

0 Турция  5 10 

1 
Европа, Общност на независимите 
държави, Израел, Балтийски страни,  

10 30 

2 САЩ, Канада 5 5 

3 Други държави  90 90 

4 Сателитен телефон и специални услуги  600 600 

 

* за дестинации, които не са включени в ценоразписа, както и за повиквания към 

специални услуги или премиум и сателитни, цената е от 6 евро/мин 

При таксуването се прилага първоначален минимален период на таксуване до 30 секунди за 

изходящи повиквания, като след това таксуването е на секунда. 

За дата на прилагане на тези цени се счита датата, на която настоящото приложение е подписано 

от страните.  

Цените са в левова равностойност на евро по курса на Българска народна банка в деня на 

фактурирането.  

Цените не включват ДДС. 

 

Бенефициент,                                                                                     Нет-Кънект Интернет ЕООД,  

................................ 

................................                                                                             ................................ 

................................                                                                             ................................ 

(място за полагане на подписа на абоната) 

Преди да положите Вашия подпис, моля да про- 

четете внимателно настоящия договор, както и 

приложимите общи условия на предприятието. 


