„ОРБИТАЛ“ ЕООД
ПЪЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА
Последна актуализация: 01.07.2020 г.
Всички цена са в български лева с включен ДДС

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ И МЕСЕЧНИ ТАКСИ
NET S 70 Mbps1
(предлага се само в комбинация с телевизия)

Без обвързващ договор

15,00 лв.

NET M 100 Mbps1

Без обвързващ договор

18,00 лв.

NET L 160 Mbps1

Без обвързващ договор

21,00 лв.

Mania 300 Mbps1

Без обвързващ договор

30,00 лв.

Цифрова телевизия1 2

Без обвързващ договор

14,00 лв.

-

3,00 лв.

-

9,00 лв.

-

2,00 лв.

Пакет HDTV

3 4

Пакет Диема Екстра

34

Модул за условен достъп (CA модул)

1 При абонамент за пакет интернет и пакет цифрова телевизия от общата цена се приспадат 10% отстъпка.
Крайната цена се получава като получената сума се закръгли до цял лев.
2 Приемането на услугата изисква наличието на телевизор с вграден MPEG-4 DVB-C тунер.
3 HDTV и Диема Екстра не се предлагат самостоятелно, а само като допълнителни пакети към услугата
Цифрова телевизия.
4 Приемането на пакети HDTV и Диема Екстра изисква наличието на Conax или BestCAS модул за условен
достъп. Ако клиентът не разполага със собствен, Операторът предоставя такъв за ползване (максимум до 3
броя) срещу месечна такса, съгласно текущата Ценова листа.
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„ОРБИТАЛ“ ЕООД
ПЪЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА
Последна актуализация: 01.07.2020 г.
Всички цена са в български лева с включен ДДС

СТАНДАРТНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
Инсталационна такса за интернет1

20,00 лв.

Инсталационна такса за цифрова телевизия1 2

20,00 лв.

Преместване на услуга на друг адрес3
Инсталация на допълнителен телевизор (до 10 метра)

20,00 лв.
4

Инсталация на допълнителен кабел от рутер (до 10 метра)

10,00 лв.
4

Настройка на клиентско устройство за интернет или телевизия на адрес на
клиента5
Настройки на клиентско устройство за интернет в офис на доставчика (само
за рутери и преносими компютри)
Възстановяване на спряна поради просрочено плащане услуга

10,00 лв.
5,00 лв.
Безплатно
10,00 лв.

1 При заявяване едновременно на услугите Интернет и Цифрова телевизия се заплаща само една
инсталационна такса.
2 Включва инсталация до един телевизор. За всеки следващ се заплаща такса в размер на 1 лв./метър.
3 Преместване на съществуваща инсталация в друго помещение, стая, на друг етаж и т.н. също се таксува като
преместване на друг адрес.
4 За по-големи разстояния се заплаща допълнително 1 лв. за всеки метър след 10 метра.
5 Настройката на клиентско оборудване при първоначална инсталация на услугите е безплатна.
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