
Приложение към договор № ............................/.............. 20.......г. 
 

ЦЕНОВИ ТАРИФИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ  
“ЛанМакс Нет” ООД 

гр. Златарица, ул. “Стефан Попстоянов” №8 , тел. 0885 656535 
http://lanmax-net.com; Дежурен телефон за повреди: 0885 656535 

 
 

Тарифа НЕТ - за ползване на услугата “Достъп до Интернет” 

№ 

Наименование на услугата 
 

Всички Тарифни планове включват 1 брой IP адрес и 
симетрична свързаност към Интернет. 

Еднократна 
такса 

 
 

( лв. ) 

Месечна такса 

Безсрочен 
Договор 

( лв. ) 

Договор за 
1 година 

( лв. ) 

Договор за 
2 години 

( лв. ) 

1
(1)

 

Тарифен план 1 - “СТАНДАРТ” 
Максимална скорост

(1)
 на достъп до: 

международното Интернет пространство -  до 20 Mbps 
българското Интернет пространство - до 50 Mbps

 

10 22(4) 20(3) 18(3) 

2
(1)

 Тарифен план “Индивидуален” Съгласно индивидуалния договор 

3 Предоставяне на оптичен модем 0 - 0 0 

4 Закупуване на оптичен модем 29 - - - 
5 

Проектиране, изграждане и поддържане на свързаност 
между две крайни точки на мрежата  

Съгласно индивидуалния договор 
 

(1)
 При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса; 

(2) 
При предоставяне на оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” 

(3)
 Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор. 

(4)            
Закупуване на Оптичен Модем 

 

Тарифа за Допълнителни услуги 

№ Наименование на услугата 

Еднократна 
такса 

 
( лв. ) 

Месечна 
такса 

 
( лв. ) 

1 
Преместване на услуга на друг адрес 
(при наличие на техническа възможност) 

20 - 
2 Доплащане за експресно включване до 24 часа 25 - 
3 

Отстраняване на проблем на място, предизвикан НЕ по вина на интернет доставчика 
(за всеки започнат час) 

10 - 
4 Закупуване на Оптичен Модем 28 - 
5 Публичен статичен IP адрес - 10 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ВСИЧКИ ТАРИФИ: 
1. Тарифите влизат в сила от месеца следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се 

начислява  изравнителна такса; 
2. При сключване на договор за абонамент абонатът заплаща всички еднократни такси, които се дължат за 

съответната услуга, изравнителна такса за дните до края на месеца и предплаща таксата за следващия месец; 
3. Месечните абонаментни такси за всички услуги обхващат период от един календарен месец и се заплащат 

авансово в срок до 1-то число на предходния месец. При забава на плащане се начислява неустойка съгласно 
Общите условия; 

4. Услугите могат да се заплащат в офисите на дружеството, по банков път. 
5. Активирането на всички услуги се извършва стандартно за три работни дни след сключване на договора за 

абонамент и при наличие на техническа възможност; 
6. Защитена услуга, предоставена срещу допълнително заплащане (от ”Тарифа за Допълнителни услуги”), се 

получава единствено при липса на задължение по действащ договор за абонамент; 
7. Месечният абонамент за получаване на защитена услуга обхваща период от 30 последователни календарни дни и 

се заплаща от дата до дата в офисите на дружеството. 
  
 Всички посочени цени са с включен ДДС.   
 
 
 
 

      
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………… 

    
 

______________________________________ 
(място за полагане на подписа на абоната) 

Преди да положите Вашия подпис, моля да 
прочетете внимателно договора, както и 
приложимите общи условия и тарифи на 
предприятието. 


