Домашен интернет
О п и са н и е:
С домашния интернет от Мтел получаваш:


Високоскоростен и висококачествен интернет през оптична свързаност;



Еднакви скорости за Download към български и международни сайтове;



Безплатна инсталация;



Безплатен Wi-Fi рутер;



24/7 техническа поддръжка.
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Условия:


Всички посочени цени са в лева с ДДС.



Услугата се предлага в районите с покритие на фиксираната мрежа.



Промоционалната отстъпка важи за 24 месеца при сключване на 2-год. абонамент за домашен интернет
в периода 02.02.2015 - 30.09.2015 г., след което се прилагат стандартните цени.



От офертата могат да се възползват както нови абонати на Мтел, така и настоящи в последните 3
месеца от срочния си договор .



Wi-Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на услугата на нови абонати на фиксирани
услуги от Мтел.



За нов абонат се счита нов клиент на нов адрес, т.е. – адрес, на който в момента не се ползва услуга.



Посочените скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата.



Високоскоростен интернет 100 Mbps се предоставя при наличие на техническа възможност.



Услугата предоставя неограничен интернет трафик в мрежата.



При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес.



В случаите, когато технологичното решение на мрежата изисква устройство за ползване на услугата, то
се предоставя безплатно за срока на ползване. Цената на устройството е 100 лв., като то не се продава
отделно, т.е. без абонамент за услугата.



Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес. Промяна на адреса
може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа възможност и срещу такса от
19.90 лв.



Еднократна такса за активация: за нови клиенти - 9.90 лв.; за клиенти на мобилна гласова услуга от
Мтел – 4.95 лв.



Пълните условия може да откриете на на mtel.bg, 0800 20 011 и в магазините на Мтел, Хенди и
Технополис.
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