
 

 ( FTTH   )سرویس های اینترنت فیبر خانگی پیش پرداخت  
 

ترافیک منصفانه ماهیانه سرعت نام سرویس ردیف 
FUP 

 (ریال)مبلغ یکساله (ریال)مبلغ شش ماهه (ریال)مبلغ سه ماهه (ریال)مبلغ یکماهه

1 2MB-160G  2تاMB 160G 272.500 795.700 1.526.000 2.877.600 

2 3MB-200G  3تاMB 200G 381.500 1.090.000 2.125.500 4.033.000 

3 4MB-240G  4تاMB 240G 436.000 1.253.500 2.452.500 4.578.000 

4 8MB-360G  8تاMB 360G 545.000 1.580.500 3.052.000 5.722.500 

5 16MB-700G  16تاMB 700G 872.000 2.539.700 4.905.000 9.210.500 

6 20MB-1300G  20تاMB 1300G 1.199.000 3.488.000 6.758.000 13.080.000 

7 30MB-1600G  30تاMB 1600G 1.471.500 4.251.000 8.338.500 16.350.000 

8 50MB-2000G 50 تاMB  2000G 1.744.500 5.123.000 10.028.000 19.620.000 

 

  ( FTTH   )سرویس های اینترنت فیبر خانگی پس پرداخت  

سرعت نام سرویس ردیف 
ترافیک منصفانه 

 FUPماهیانه 
 (ریال)مبلغ یکماهه

1 2MB-160G  2تاMB 160G 272.500 

2 3MB-200G  3تاMB 200G 381.500 

3 4MB-240G  4تاMB 240G 436.000 

4 8MB-360G  8تاMB 360G 545.000 

5 16MB-700G  16تاMB 700G 872.000 

6 20MB-1300G  20تاMB 1300G 1.199.000 

7 30MB-1600G  30تاMB 1600G 1.471.500 

8 50MB-2000G 50 تاMB  2000G 1.744.500 

 

 :توجه     

 

  ریال تاتت ّشیٌِ هَدم فیثزٍتجْیشات تِ درخَاست وارتزهیتَاًذ تِ صَرت الساطی تزای هطتزویٌی وِ تلفي ثاتت تٌام ایطاى  هی تاضذتِ   5.232.000هثلغ 

تزای هطتزویٌی وِ تلفي ثاتت تِ ًام خَدضخص ثثت ًام *  ریال تز رٍی لثط تلفي  لاتل ٍصَل است 218.000 هاِّ ٍهاّیاًِ 24صَرت الساط تلٌذ هذت

تزای * ریال تز رٍی لثط تلفي  لاتل ٍصَل است 436.000 هاِّ تا ارائِ اجارُ ًاهِ هؼتثزٍ هاّیاًِ هثلغ 12وٌٌذُ ًوی تاضذ الساط هَدم حذاوثز تِ صَرت 

 . هاُ تاضذ الساط تِ تؼذاد هاّْای لزارداد فیواتیي هَجز ٍ هستاجز واّص هی یاتذ12هطتزویٌی وِ لزارداد اجارُ ایطاى ووتز اس 

  در صَرت ػذم ًیاس ٍ یا اًصزاف هطتزن اس سزٍیس خزیذاری ضذُ ، هطتزن هتؼْذ هی گزدد ولیِ ّشیٌِ ّای تالیواًذُ هزتَط تِ هَدم ٍ تجْیشات را تصَرت ًمذی تِ ضزوت هخاتزات پزداخت

 .ًوایذ ٍ در صَرتیىِ سزٍیس هطتزن پس پزداخت تاضذ  هاًٌذ لزارداد آخزیي دٍرُ صَرتحساب را ًیشهیثایست تسَیِ حساب ًوایذ

 ًحَُ ٍصَل هثلغ سزٍیس ّای ضص هاِّ ٍ یىسالِ پس پزداخت  تِ تؼذاد هاّْای اًتخاتی تز رٍی لثط تلفي ،  هاّیاًِ تِ هثلغ  پایِ سزٍیس یىواِّ سزػت اًتخاتی هی تاضذ. 

  در هىاًْایی وِ فیثزFTTH  اجزا گزدیذُ  سزٍیس ّای ADSL  2 تا پٌْای تاًذM   ِتاالتز تا ّواى تؼزف ٍ ADSL (هَدم فیثز خزیذاری گزدد). تز رٍی تستز فیثز لاتل ٍاگذاری است 

 ولیِ سزٍیس ّای فَق  تذٍى ضثاًِ رایگاى هی تاضذ. 

 ایي سزٍیس ّا حجن هصزف هؼیي تَدُ ٍ تِ صَرت پیص فزض تِ هطتزی ػزظِ هی گزدد. 

  ِتملیل پیذا هیٌوایذ128در صَرت اتوام هذت سزٍیس ٍ یا اتوام تزافیه خزیذاری ضذُ سزٍیس لطغ ًویگزددٍلی سزػت آى ت . 

 9 %ارسش افشٍدُ ضاهل ػَارض ٍ هالیات ارسش افشٍدُ تِ سزٍیس ّا اظافِ ضذُ است. 

  هاِّ تِ صَرت هاّیاًِ در حساب هطتزن اػوال هی ضَد12هاِّ ٍ 6هاِّ،3حجن تزافیه سزٍیس ّای. 

  266 طثك هصَتِ هحاسثِ خَاّذ ضذ4 تِ 1جذٍل تثادل تزافیه هٌصفاًِ هاّیاًِ هجوَع تزافیه داخل ٍ تیي الولل  است وِ تِ تزتیة تِ ًسثت 

 استفادُ اس ضثىِ ّای اجتواػی هی تاضذ هٌظَر اس تزافیه همذار ارسال ٍ دریافت ولی است وِ ضاهل تاس وزدى سایت ٍ ارسال ٍ دریافت فایل ، چت ٍ. 

: هذارن هَرد ًیاس جْت ثثت ًام                               
وپی لثط آب ، تزق ،  تلفي ٍ یا وپی اجارُ ًاهِ  هحل ثثت ًام  *  وپی ضٌاسٌاهِ یا وارت هلی                           * 
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