Цени на услугите в сила от 19.09.2022 г
Цени на интерактивна телевизия
Интерактивна ТВ
Месечна цена
Цена -кр. устойство

Месечни цени при
2-год. договор

Месечни цени при
1-год. договор

Допълнителен
ТВ

17.90 лв.
18.90 лв.
Безплатно за срока Безплатно за срока

3.90 лв.
69.90 лв.

До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство. Предоставя се 1 бр. безплатно за
срока на договора. Допълнителен Set top box се закупува.
Цени на интерактивна тв в комбинация с цифрова телевизия
Интерактивна ТВ
Месечна цена
Цена -кр. устойство

Месечни цени при
2-год. договор

Месечни цени при
1-год. договор

17.90 лв.
18.90 лв.
Безплатно за срока Безплатно за срока

Цифрова ТВ
+ 6.00 лв.*
59.90 лв.*

* Предоставя се безплатен SD приемник. CA модула се закупува. При предоставяне на
безплатен CA модул, месечна цена за 1-ва цифрова тв точка – 9 лв*. Месечна цена за
всяка следваща цифрова точка – 3 лв. Предоставят се до 2 бр. безплатни SD приемника.
*При 2-год. дог–първите 4 месеца безплатно. При 1-г. дог–първите 2 месеца безплатно.

Цени на пакетни услуги / Double play ( интерактивна тв + интернет )
Услуга
Double play Plus
Double play 70
Double play 100

Месечни цени при
2-год. договор

Месечни цени при
1-год. договор

Стандартна
такса

23.80 лв.
28.80 лв.
33.80 лв.

25.80 лв.
30.80 лв.
35.80 лв.

29.80 лв.
34.80 лв.
39.80 лв.

След изтичане на срочния едногодишен или двугодишен договор, се прилагат
стандартните месечни такси.
Посочени са максимално достижимите интернет скорости.
До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство
Цени на Double play (интерактивна тв + интернет) в комбинация с цифрова тв
Услуга

При 2-год.
договор

При 1-год.
договор

Стандартна
такса

Цифрова ТВ

Double play Plus
Double play 70
Double play 100

23.80 лв.
28.80 лв.
33.80 лв.

25.80 лв.
30.80 лв.
35.80 лв.

29.80 лв.
34.80 лв.
39.80 лв.

+ 6.00 лв. *
+ 6.00 лв. *
+ 6.00 лв. *

* Предоставя се безплатен SD приемник. CA модула се закупува. При предоставяне на
безплатен CA модул, месечна цена за 1-ва цифрова тв точка – 9 лв*. Месечна цена за
всяка следваща цифрова точка – 3 лв. Предоставят се до 2 бр. безплатни SD приемника.
*При 2-год. дог–първите 4 месеца безплатно. При 1-г. дог–първите 2 месеца безплатно.

Цени на пакетни услуги/ Double play( интерактивна тв+интернет PON)
При 2-год. договор

При 1-год. договор

Стандартна
такса

Double play PON 100

30.80 лв.

32.80 лв.

36.80 лв.

Double play PON 200

36.80 лв.

38.80 лв.

42.80 лв.

Услуга

При техническа възможност, в районите на покритие на услугата.
След изтичане на срочния едногодишен или двугодишен договор, се прилагат
стандартните месечни такси.
Посочени са максимално достижимите интернет скорости.
До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство

Цени на Double play( интерактивна тв +интернет PON) в комбинация с цифрова тв
Услуга

При 2-год.
договор

При 1-год.
договор

Стандартна
такса

Цифрова ТВ

Double play PON 100

30.80 лв.

32.80 лв.

36.80 лв.

+ 6.00 лв. *

Double play PON 200

36.80 лв.

38.80 лв.

42.80 лв.

+ 6.00 лв. *

При техническа възможност, в районите на покритие на услугата.
След изтичане на срочния едногодишен или двугодишен договор, се прилагат
стандартните месечни такси.
Посочени са максимално достижимите интернет скорости.
До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство
* Предоставя се безплатен SD приемник. CA модула се закупува. При предоставяне на
безплатен CA модул, месечна цена за 1-ва цифрова тв точка – 9 лв*. Месечна цена за
всяка следваща цифрова точка – 3 лв. Предоставят се до 2 бр. безплатни SD приемника.
*При 2-год. дог–първите 4 месеца безплатно. При 1-г. дог–първите 2 месеца безплатно.

Цени на цифрова телевизия
Месечни цени при
2-год. договор

Цифрова ТВ
Месечна цена
Цена -кр. устойство

Месечни цени при
1-год. договор

Допълнителен ТВ

17.00 лв.
17.00 лв.
3.00 лв.
Безплатно за срока Безплатно за срока Безплатно за срока

Предоставят се безплатно за срока до 2 бр. SD приемника на договор/домакинство.
CA модул се закупува – 59.90 лв. Предоставя се безплатен – 1 бр. при 2-год. договор
Цени на цифрова телевизия в комбинация с интерактивна телевизия
Цифрова ТВ
Месечна цена
Интерактивна ТВ

При 2-год. договор

При 1-год. договор

17.00 лв.

17.00 лв.

+ 6.90лв.*
Цена - кр. устойство Безплатно за срока - 1 бр.

+ 7.90лв.*
Безплатно за срока - 1 бр.

* Цената важи при предоставяне на 1 бр. безплатно устройство – CA модул за цифрова
тв или SET TOP BOX за интерактивна тв. Месечна цена при предоставяне на двете
крайни устроства – 9.90 лв* на месец при 2-год. договор и 10.90 лв* при 1-год. договор.
Месечна цена за следваща интерактивна тв точка – 3.90 лв.
До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство
*При 2-год. дог–първите 4 месеца безплатно. При 1-г. дог–първите 2 месеца безплатно.

Цени на интернет услугите
Услуга

Месечни цени при
2-год. договор

Месечни цени при
1-год. договор

Стандартна такса

MNET 40
MNET SPPED 70
MNET SPPED 100

17.90 лв.
22.90 лв.
27.90 лв.

19.90 лв.
24.90 лв.
29.90 лв.

21.90 лв.
26.90 лв.
31.90 лв.

MNET PON 100

24.90 лв.

26.90 лв.

28.90 лв.

MNET PON 200

30.90 лв.

32.90 лв.

34.90 лв.

След изтичане на срочния едногодишен или двугодишен договор, се прилагат
стандартните месечни такси.
Посочени са максимално достижимите интернет скорости.

Цени на пакетни услуги / Double play ( цифрова тв + интернет )
Услуга
Double play Plus
Double play 70
Double play 100

Месечни цени при
2-год. договор
22.90 лв.
27.90 лв.
32.90 лв.

Месечни цени при
1-год. договор
24.90 лв.
29.90 лв.
34.90 лв.

Стандартна такса
28.90 лв.
33.90 лв.
38.90 лв.

Предоставят се безплатно за срока до 2 бр. SD приемника на договор/домакинство.
CA модул се закупува – 59.90 лв. Предоставя се безплатно – 1 бр. при 2-год. договор

Цени на Double play (цифрова тв+ интернет ) в комбинация с интерактивна тв
При 2-год.
договор

При 1-год.
договор

Стандартна
такса

Интерактивна ТВ

Double play Plus

22.90 лв.

24.90 лв.

28.90 лв.

+ 6.90 лв. *

Double play 70

27.90 лв.

29.90 лв.

32.90 лв.

+ 6.90 лв. *

Double play 100

32.90 лв.

34.90 лв.

38.90 лв.

+ 6.90 лв. *

Услуга

* Цената важи при предоставяне на 1 бр. безплатно устройство – CA модул за цифрова
те или SET TOP BOX за интерактивна тв. Месечна цена при предоставяне на двете
крайни устроства – 9.90 лв* на месец.
Месечна цена за следваща интерактивна тв точка – 3.90 лв.
До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство
*При 2-год. дог–първите 4 месеца безплатно. При 1-г. дог–първите 2 месеца безплатно.

Цени на пакетни услуги / Double play ( цифрова тв + интернет PON )
При 2-год.
договор

При 1-год.
договор

Стандартна
такса

Double play PON 100

29.90 лв.

31.90 лв.

35.90 лв.

Double play PON 200

35.90 лв.

37.90 лв.

41.90 лв.

Услуга

Предоставят се безплатно за срока до 2 бр. SD приемника на договор/домакинство.
CA модул се закупува – 59.90 лв. Предоставя се безплатно – 1 бр. при 2-год. договор
Цени на Double play (цифрова тв +интернет PON) в комбинация с интерактивна тв
При 2-год.
договор

При 1-год.
договор

Стандартна
такса

Интерактивна ТВ

Double play PON 100

29.90 лв.

31.90 лв.

35.90 лв.

+ 6.90 лв. *

Double play PON 200

35.90 лв.

37.90 лв.

41.90 лв.

+ 6.90 лв. *

Услуга

* Цената важи при предоставяне на 1 бр. безплатно устройство – CA модул за цифрова
те или SET TOP BOX за интерактивна тв. Месечна цена при предоставяне на двете
крайни устроства – 9.90 лв* на месец.
Месечна цена за следваща интерактивна тв точка – 3.90 лв.
До 2 бр. IPTV Set top box на договор/домакинство
*При 2-год. дог–първите 4 месеца безплатно. При 1-г. дог–първите 2 месеца безплатно.

Цени на допълнително платени пакети:
Цени на Max Pack ( HBO + HBO2 + HBO3 + Cinemax + Cinemax 2 )
Услуга

Месечна цена

Промо цена за 6 или 3 месеца

MAX Pack + Max Pack HD

4.90 лв.

0.00 лв.

6 месеца безплатно при 2-год. договор и 3 месеца безплатно при 1-год. договор.
Прилага се само при комбинация на услугите цифрова ТВ + интерактивна ТВ, за
пакетите Double play 50 и Double play 80, Double play PON 75, Double play PON 150.
Цени на пакет Diema Extra ( Diema Sport + Diema Sport 2 + Diema Sport 3 + Trace
Sport )
Услуга

Месечна цена при
срочни условия

Месечна цена при
безсрочни условия

Пакет Diema Extra

10.99 лв.

12.99 лв.

Цени на пакет Max Sport ( Max Sport 1 + Max Sport 2 + Max Sport 3 + Max Sport 4 )
Услуга

Месечна цена при
срочни условия

Месечна цена при
безсрочни условия

Пакет Max Sport

7.99 лв.

9.99 лв.

