
 

 Актуална ценова листа за Услугата достъп до 

интернет на Скай Файбър  

 
Скай Файбър предоставя услугата фиксиран достъп до интернет с мрежа базирана на FTTH – PON. 
Физическият интерфейс на оборудването на мрежата на Скай Файбър е Ethernet (RJ45).  
Рекламираните скорости за достъп до интернет са „негарантирани“. 
Скай Файбър не ограничава софтуерно трафика. Трафикът е ограничен от физическите 
възможности на интерфейса. Максимално възможната скорост при Стандартен пакет може да 
бъде 95 Mbps, при Премиум пакет може да бъде над 950 Mbps 
Месечен трафик – неограничен 
 
Стандартен пакет с рекламирана скорост 100 Mbps:  

- Минимална скорост за изтегляне (download) и качване (upload) e 20 Mbps 
- Обичайно налична скорост за изтегляне (download) и качване (upload) e 80 Mbps 

- Максимална скорост за изтегляне (download) и качване (upload) e 95 Mbps 
 

Премиум пакет с рекламирана скорост 1000 Mbps:  
- Минимална скорост за изтегляне (download) и качване (upload) e 200 Mbps 

- Обичайно налична скорост за изтегляне (download) и качване (upload) e 800 Mbps 

Максимална скорост за изтегляне (download) и качване (upload) e 950 Mbps 
 

 
Можете да изберете рутер от Скай Файбър или да използвате собствен 

 

Всички посочени цени са с включен ДДС 

Описание на услугите, Цени 
  

 

Услуга: 
Service 

Интернет скорост: 
Internet speed 

Срок на договора: 
Contract Term 

Месечна такса: 
Monthly fee 

 
 

Стандартен пакет: 

100 Mbps 24 месеца 35 лева 

100 Mbps 12 месеца 45 лева 

100 Mbps 3 месеца 50 лева 

100 Mbps безсрочен 55 лева 

 
Премиум пакет: 

1000 Mbps 12 месеца              100 лева 

1000 Mbps 24 месеца 90 лева 

 

Инсталационна такса: 50 лева 

Цена за Wi-Fi рутер от Скай Файбър* 
 
(*в зависимост от избрания пакет и срок на договора)    

  

Услуга: Срок на договора: Клиентско устройство: Цена 

Стандартен пакет: 

24 месеца Wi-Fi рутер 0 лева  

12 месеца Wi-Fi рутер                30 лева 

3 месеца Wi-Fi рутер                30 лева 

безсрочен Wi-Fi рутер                30 лева 

Премиум пакет: 
24 месеца Wi-Fi рутер 1 Gbps  0 лева  

12 месеца Wi-Fi рутер 1 Gbps              130 лева 


