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 лв.
- Такса за допълнително инсталиране = 20 лв.
- Такса за повторно инсталиране = 50 лв.
- Такса за преференциален номер = 30 лв.
2. Месечни абонаменти

*

Абонаментна
Включени
програма
Цена
за минути
в
абонамента мрежата на
Нет-Кънект
лв./месец
Net-Connect
100
неограничено
Business
Net-Connect
неограничено
Corporate **

Национални Национални
фиксирани
мобилни
мрежи
мрежи
лв./мин
0.1

лв./мин
0.1

-

-

* цените са свързани с избранната абонаментна програма
** ще се попълни за специални оферти
Услугите за поддържане, аксесоари или свързани с фиксираната телефонна услуга са включени в
месечния абонамент.
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3. Международни дестинации

лв./мин

Регион/Държава

Фиксиран / Мобилен

Европа (ЕС)

Фиксиран

0.30

Европа (ЕС)

Мобилен

0.30

Северна Америка

Фиксиран

0.30

Северна Америка

Мобилен

0.30

Европа (НЕ-ЕС)

Фиксиран

0.60

Европа (НЕ-ЕС)

Мобилен

0.60

Централна и Южна Америка

Фиксиран

1.00

Централна и Южна Америка

Мобилен

1.00

Африка

Фиксиран

1.00

Африка

Мобилен

1.00

Азия

Фиксиран

1.00

Азия

Мобилен

1.00

Океания

Фиксиран

1.00

Океания

Мобилен

1.00

* Цените са в лв. и не включват ДДС. Зареждането се извършва за всяка секунда след
първата секунда.
** За дестинации, които не са включени в графика на таксите, както и за разговори
към специални или премиум услуги и сателитни услуги, таксата е 10 лв./мин.
Европа (ЕС): Австрия, Белгия, Румъния, Чехия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия,
Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Остров, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург,
Малта, Обединеното кралство, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Унгария
Европа (НЕ-ЕС): Албания, Андора, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина,
Швейцария, Грузия, Казахстан, Македония, Молдова, Монако, Черна гора, Сърбия, Русия, Сан
Марино, Сърбия, Турция, Украйна, Ватикана
Северна Америка: Канада, Съединени американски щати, САЩ Аляска, САЩ Хаваи, САЩ Пуерто
Рико, Вирджински острови на САЩ

4. Актуализация на графика на таксите
Таксите са валидни към датата на подписване на споразумението без съществуваща дата, когато
изтичат.
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Таксите за международни разговори ще бъдат преразгледани при необходимост. Net-Connect може
да промени своите такси чрез писмено уведомление, изпратено до Бенефициента 30 календарни
дни предварително.
Промените на таксите ще бъдат изпратени по електронна поща до Бенефициента, като същият
трябва да потвърди получаването на уведомлението за промяната на таксите и приемането на
промените, като подпише и върне уведомлението на Net-Connect чрез e -поща до предложената
дата за влизане в сила на таксите. Ако Бенефициентът не потвърди изрично получаването и
възраженията срещу тях или приемането на уведомлението до датата на влизане в сила на
съответните промени или до датата, посочена в това уведомление, по-нататъшното използване на
услугите от Бенефициента ще се счита за приемане на таксите и приемане за плащане на всички
такси. Ако Бенефициентът не е съгласен с промените в таксите, същият има право да спре
използването на услугата и/или да прекрати едностранно договора чрез писмено уведомление, без
да заплаща обезщетение.
5. Достъп до единичен номер за спешни повиквания 112
Услугата 112 е достъпна за всички гласови клиенти с безплатен и неограничен достъп.
Информацията за локализация на обаждащия се не се изпраща за уверяване на службите за спешна
помощ. Освен това няма други ограничения по отношение на достъпа до един спешен номер 112
6. Всички договорни условия могат да бъдат достъпни и проучени онлайн чрез достъп:
www.netconnect.com.bg.
7. За дата на прилагане на тези такси се счита датата, на която това приложение е подписано от
страните.
Бенефициент,

Нет-Кънект Интернет ЕООД,

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

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

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

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

(място за полагане на подписа на абоната)
Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и
приложимите общи условия на предприятието.
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