СПЕЦИФИКАЦИЯ НА VIVACOM FIBERNET УСЛУГИТЕ И ЦЕНОВА ЛИСТА
VIVACOM FiberNet Услугите се предлагат от Българска телекомуникационна
компания АД (БТК, с търговско наименование VIVACOM), със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 115 И, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 831642181
Настоящата „Спецификация на VIVACOM FiberNet услугите и ценова листа”
определя параметрите на VIVACOM FiberNet услугите и техните цени и е неразделна
част от индивидуалния договор между VIVACOM и абоната
1 VIVACOM FiberNet Услуги
Всички посочени по – долу VIVACOM FiberNet услуги се предлагат от VIVACOM
при наличие на техническа възможност, установена след проверка от страна на
VIVACOM.
Цените на услугите VIVACOM FiberNet са в български лева, с включен ДДС.
Описание на услугата VIVACOM FiberNet:
1.1

VIVACOM FiberNet 15

Инсталационна цена за инженерно инсталиране:
При срок на действие на договора 12 (дванадесет) месеца - 18.00 (осемнадесет) лв., с
ДДС
При срок на действие на договора 24 (двадесет и четири) месеца - 18.00 (осемнадесет)
лв., с ДДС
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на констативния
протокол за инсталиране на услугата – 16.80.(шестнадест лева и осемдесет
стотинки) лв. , с ДДС.
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на
констативния протокол за инсталиране на услугата – 14.80. (четиринадесет лева и
осемдесет стотинки) лв. , с ДДС
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 15 Mbps
Максимална скорост на upload: до 5 Mbps
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Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Забележка: Посочените стойности на максимална скорост не са гарантирани.

Статичен IP адрес: 1 (един) брой
Електронни пощенски кутии:
1 (един) брой с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез
POP3/IMAP/SMTP Уеб хостинг пространство: 5МВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): 1 (един) брой
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: НЕ
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
брой
1.2

VIVACOM FiberNet 20

Инсталационна цена за инженерно инсталиране:
При срок на действие на договора 12 (дванадесет) месеца - 18.00 (осемнадесет) лв., с
ДДС.
При срок на действие на договора 24 (двадесет и четири)месеца - 18.00 (осемнадесет)
лв., с ДДС.
Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на констативния
протокол за инсталиране на услугата – 17.80 (седемнадесет лева и осемдесет
стотинки)
лв. с ДДС.
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на
констативния протокол за инсталиране на услугата - 15.80 (петнадесет лева и
осемдесет стотинки) лв., с ДДС.
Характеристики:
Максимална скорост на download: до 20 Mbps
Максимална скорост на upload: до 10 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Забележка: Посочeните стойности на максимална скорост не са гарантирани.
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Статичен IP адрес: 1 (един) брой
Електронни пощенски кутии:
1 (един) брой с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез
POP3/IMAP/SMTP Уеб хостинг пространство: 5МВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): 1 (един) брой
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: НЕ
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
брой
1.3

VIVACOM FiberNet 30

Инсталационна цена за инженерно инсталиране: При
срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 18.00 лв., с

ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 18.00
лв., с ДДС

Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца19.80
(деветнадесет лева и осемдесет стотинки) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 17.80
(седемнадесет лева и осемдесет стотинки) лв., с ДДС

Характеристики:
Максимална скорост на download: до 30 Mbps
Максимална скорост на upload: до 15 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Статичен IP адрес: 1 (един) брой
Електронни пощенски кутии:
1 (един) брой с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез
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POP3/IMAP/SMTP Уеб хостинг пространство: 5МВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): 1 (един) брой
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: НЕ
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
брой
Забележка: Посочените стойности на максимална скорост не са гарантирани.

1.4

VIVACOM FiberNet 50

Инсталационна цена за инженерно инсталиране: При
срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 18.00

(осемнадесет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 18.00
(осемнадесет) лв., с ДДС

Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 23.80.

(двадесет и три лева и осемдесет стотинки) лв., с ДДС.
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца 21.80(двадесет и един лева и осемдесет стотинки) лв., с
ДДС.

Характеристики:
Максимална скорост на download: до 50 Mbps
Максимална скорост на upload: до 25 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Статичен IP адрес: 1 (един) брой
Електронни пощенски кутии:
1 (един) брой с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез
POP3/IMAP/SMTP Уеб хостинг пространство: 5МВ
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Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): до 3 (три) броя
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: НЕ
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
брой
Забележка: Посочените стойности на максимална скорост не са гарантирана

1.5

VIVACOM FiberNet 100

Инсталационна цена за инженерно инсталиране:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 18.00

(осемнадесет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 18.00
(осемнадесет) лв., с ДДС

Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 37.80

(тридесет и седем лева и осемдесет стотинки) лв., с ДДС.
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 39.80
(тридесет и девет лева и осемдесет стотинки) лв., с ДДС.

Характеристики:
Максимална скорост на download: до 100 Mbps
Максимална скорост на upload: до 50 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Статичен IP адрес: 1 (един) брой
Електронни пощенски кутии:
1 (един) брой, с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез
POP3/IMAP/SMTP Уеб хостинг пространство: 5МВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): до 3 (три) броя
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: НЕ
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
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брой
Забележка: Посочените стойности на максимална скорост не са гарантирани.
1.6

VIVACOM FiberNet Biz 30

Инсталационна цена за инженерно инсталиране: При
срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 18.00

(осемнадесет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 18.00
(осемнадесет) лв., с ДДС

Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 35.00 (тридесет и пет) лв., с ДДС

При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца
ДДС

- 35.00 (тридесет и пет) лв., с

Характеристики:
Максимална скорост на download: до 30 Mbps
Максимална скорост на upload: до 30 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Статичен IP адрес: 5 (пет) броя
Електронни пощенски кутии:
40 (една) с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез POP3/IMAP/SMTP
Уеб хостинг пространство: 5 GВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): до 3 (три) броя
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: Да
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
брой
Забележка: Посочените стойности на максимална скорост не са гарантирани.
1.7

VIVACOM FiberNet Biz 50

Инсталационна цена за инженерно инсталиране: При
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срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 18.00

(осемнадесет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 месеца (двадесет и четири) - 18.00
(осемнадесет) лв., с ДДС

Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 45.00

(четиридесет и пет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 45.00
(четиридесет и пет) лв., с ДДС

Характеристики:
Максимална скорост на download: до 50 Mbps
Максимална скорост на upload: до 50 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Статичен IP адрес: пет
Електронни пощенски кутии:60 (шейсет) с обем 500 MB
POP3/IMAP/SMTP

@mbox.contact.bg чрез

Уеб хостинг пространство: 5 GВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): до 3 (три) броя
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: Да
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1 (един)
брой

1.8

VIVACOM FiberNet Biz 100

Инсталационна цена за инженерно инсталиране: При
срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 18.00

(осемнадесет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 18.00
(осемнадесет) лв., с ДДС

Спецификация на VIVACOM Услугите и Ценова листа – v3/01.02.2013

Месечен абонамент:
При срок на договор 12 (дванадесет) месеца

- 60.00

(шестдесет) лв., с ДДС
При срок на договор 24 (двадесет и четири) месеца - 60.00
(шестдесет) лв., с ДДС

Характеристики:
Максимална скорост на download: до 100 Mbps
Максимална скорост на upload: до 100 Mbps
Динамичен реален IP адрес: 5 (пет) броя
Статичен IP адрес: 5 (пет) броя
Електронни пощенски кутии:
80 (осемдесет) с обем 500 MB @mbox.contact.bg чрез
POP3/IMAP/SMTP Уеб хостинг пространство: 5 GВ
Антивирусен лиценз за ESET NOD32 Antivirus (ENA): до 3
(три) броя
Предоставено дисково пространство за уеб хостинг: Да
Препоръчителен брой клиентски работни станции за ползване на Услугата: 1
(един) брой
1.8 ОПЦИЯ ЗА ИНЖЕНЕРНО ИНСТАЛИРАНЕ
Инженерното инсталиране (за което се заплаща инсталационна цена) включва
следното:
Специалист на VIVACOM конфигурира само един персонален компютър;
Специалистът на VIVACOM конфигурира само мрежовите настройки.
Мрежовите настройки не включват актуализиране (update) и конфигуриране
на софтуер, операционната система или хардуер.

1.9 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Потребителите, които желаят, могат да закупят допълнителни услуги, посочени по –
долу, като при попълване на Заявление/Договор за предоставяне на Услугата
VIVACOM FiberNet следва да заявят това. Тези услуги се ползват само заедно с
Услугата VIVACOM FiberNet.
1.9.1 Предоставено оборудване
Безжичен рутер TP - цена 36 (тридесет и шест) лв., с ДДС;
Оптично устройство – цена 150 (сто и петдесет) лв., с ДДС;
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1.9.2 Антивирусни програми
Dr. Web AV Impack – цена 3 (три) лв., с ДДС, на
месец; Panda Antivirus Pro – цена 3 (три) лв., с ДДС,
на месец;
Panda Internet Security - цена 3.60 (три лева и шестдесет стотинки) лв.,
с
ДДС, на месец;
Заявката
на
антивирусна
програма
става
на:
www.my.contact.bg
1.9.3.Допълнителни електронни пощенски кутии
Цената на една пощенска кутия с максимален обем 30 MB е от 1,20
(един лев и двадесет стотинки) лв., с ДДС
Не се предлагат пощенски кутии с алтернативен обем.
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