
Сателитен интернет
Ако имате нужда от интернет със 100% покритие дори и в най-отдалечените и 
слабо населени райони, то сателитният интернет на Нетера е Вашето решение. 

Получавате достъп до интернет дори на места, на които няма наземна 
инфраструктура, а мобилният интернет е бавен и нестабилен. Спирате и 
подновявате услугата, когато ви е необходимо. 

► Ако бизнесът ви изисква по-висок приоритет 
на трафика, можете да се възползвате 
от Pro абонамент с квота от гигабайти на 
максимално възможна скорост.  

► След изчерпването й, скоростта на достъп се 
редуцира до максимум достижима скорост 
от 256 Kbps до 3000 Kbps в зависимост от 
пакета.  

ЗА БИЗНЕСА 

► Ако ви трябва интернет за домашна 
употреба, „Home Unlimited” абонаментите 
разполагат с квота от гигабайти с 
приоритетен достъп. 

► След като изчерпате квотата си от гигабайти, 
вашата скорост на достъп не се ограничава. 
Намалява се само приоритетът на трафика 
ви.

ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА 

Нетера предлага голямо разнообразие от пакети в две направления:

Не се таксува

В часовете между 23:00 и 7:00 ч. трафикът ви не се отчита и не се приспада от гигабайтите ви с 
приоритетен достъп.

Необходимо оборудване

Стандартният комплект оборудване е на цена от 775 лв. без ДДС или 930 лв. с ДДС. Можете да го 
закупите и на лизинг за 1 година.
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Оферти за 
домашен интернет 
и за бизнеса

Стандартни Pro абонаменти 

ЗА БИЗНЕС НУЖДИ 

S-pro M-pro

Максимална скорост на download, Mbps 
Максимална скорост на upload, Mbps 
GB с приоритетен достъп 
Месечна такса (без ДДС) 
Месечна такса (с ДДС)  
Еднократна такса за активация (без ДДС)
Еднократна такса за активация (с ДДС)

Максимална скорост на download, Mbps 
Максимална скорост на upload, Mbps 
Месечен трафик на данни при макс. скорост, GB 
Maximum NPT Kbps: download/upload
Месечна такса (без ДДС) 
Месечна такса (с ДДС)  
Еднократна такса за активация (без ДДС)
Еднократна такса за активация (с ДДС)

► 30 Mbps 
► 3 Mbps 
► 25 GB 
► 99,17 лв. 
► 119 лв. 
► 50 лв. 
► 60 лв. 

► 30 Mbps 
► 6 Mbps 
► 10 GB  
► 512 / 512 Kbps 
► 55 лв. 
► 66 лв. 
► 50 лв.
► 60 лв. 

► 40 Mbps 
► 6 Mbps 
► 70 GB 
► 129,17 лв. 
► 155 лв. 
► 50 лв. 
► 60 лв. 

► 30 Mbps 
► 6 Mbps 
► 25 GB 
► 512 / 512 Kbps  
► 95 лв. 
► 114 лв. 
► 50 лв. 
► 60 лв. 

Home Unlimited абонаменти

ДОМАШЕН ИНТЕРНЕТ 

M-home L-home

За още оферти за сателитен интернет от Нетера и допълнителна информация, свързана с пакетите, 
посетете сайта на Нетера – NETERRA.NET, раздел „Сателитни услуги“, или се свържете с нас на
contact@neterra.net и +359 2 975 16 16.  
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