
    

 

 
                                                

 

 

  ( FTTH   )سرویس های اینترنت فیبر خانگی 

            

 َسیىٍ وصة سريیس َای ششماٍَ ي یکسالٍ تعذ از وصة محاسثٍ می شًد. 

 كليٍ سريیس َای فًق  تذين شثاوٍ رایگان می تاشذ. 

 اين سرويس ها حجم مصرف معين بوده و به صورت پيش فرض به مشتري عرضه مي گردد. 

 در صورت اتمام مدت سرويس و يا اتمام ترافيك خريداري شده سرويس قطع مي گردد. 

 9 %ارزش افسوده شامل عوارض و ماليات ارزش افسوده به سرويس ها اضافه شده است. 

 اصل ي كپی كارت ملی تٍ َمراٌ شمارٌ تلفه ثاتت :مذارك مًرد وياز جُت ثثت وام 

 طثقٍ ديم                  9زاَذان، خياتان داوشگاٌ، وثش داوشگاٌ : آدرس ، :33433334-33433333-33433323 

  5چاتُار، چُارراٌ یخسازی ، مجتمع وگيه ، شمارٌ : آدرس                    :35333754 

  زاتل تقاطع تعثت ي تاقری ريتريی مذرسٍ شاَذ كامپيًتر ماد   :آدرس :32235252 

 يب سایت شركت جىًب وت :www.jonoobnet.ir 

 سرعت ترافیک مدت زمان ردیف
 تعرفه سرویس  هسینه نصب  قیمت مودم نوع مشترک

 (ششماهه) ریال100/169/2 * 000/500/2 پیش پرداخت  مگابیت 50 (یکجا) گیگ100 ششماهه 1

 (ششماهه) ریال100/259/3 * 000/500/2 پیش پرداخت  مگابیت 50 (یکجا) گیگ160 ششماهه 2

 (ششماهه) ریال100/529/6 * 000/500/2 پیش پرداخت  مگابیت 50 (یکجا) گیگ350 ششماهه 3

 (ماهیانه ) ریال 000/218 * 000/500/2 پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ 10 یکساله 4

 (ماهیانه ) ریال 000/327 * 000/500/2 پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ 20 یکساله 5

 (ماهیانه ) ریال 500/490 * 000/500/2 پس پرداخت  مگابیت 50  (ماهیانه) گیگ36 یکساله 6

 (ماهیانه ) ریال 300/621 * 000/500/2 پس پرداخت  مگابیت 50  (ماهیانه) گیگ50 یکساله 7

 (ماهیانه ) ریال 500/381 رایگان رایگان پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ10 دو ساله 8

 (ماهیانه ) ریال 500/490 رایگان رایگان پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ20 دو ساله 9

 (ماهیانه ) ریال 000/654 رایگان رایگان پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ36 دو ساله 10

 (ماهیانه ) ریال 800/784 رایگان رایگان پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ50 دو ساله 11

12 
 (ماهیانه ) ریال 100/406/1 رایگان رایگان پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ100 دوساله

 (ماهیانه ) ریال 100/624/1 رایگان رایگان پس پرداخت  مگابیت 50 (ماهیانه) گیگ125 دوساله 13

 

 


