
 

       

 نت  جنوب  رسانی   شرکت  اطالع
ADSL تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت   

شبانه 

 رایگان 
(ریال)یک ساله  (ریال)شش ماه  (ریال)سه ماه  (ریال)یک ماه   ردیف سرویس تا ترافیک 

- 1.092.222 666.222 546.222 116.222 3G  DP-128k  

√ 222/042/1  222/902  222/492  222/182  5G  DP-128k-NF  

- 1.402.000 052.222 582.222 106.222 3G DP-256k 

√ 222/802/1  222/982  222/602  222/196  5G  DP-256k-NF  

- 2.662.222 1.402.222 062.222 092.222 9G DP-256k 

- 3.842.222 0.222.222 1.292.222 402.222 15G DP-256k  

- 1.602.222 852.222 452.222 146.222 3G DP-512k 

√ 222/202/0  222/282/1  222/602  222/012  5G  DP-512k-NF  

- 2.662.222 1.402.222 062.222 082.222 8G DP-512k 

- 6.212.222 2.692.222 1.582.222 642.222 20G DP-512k 

- 1.882.222 962.222 491.222 166.222 3G DP-1024k 

- 0.552.222 1.012.222 642.222 052.222 5G DP-1024k 

√ 222/652/0  222/552/1  222/022  222/062  6G  DP-1024k-NF  

- 4.522.222 2.052.222 1.022.222 462.222 15G DP-1024k 

- 222/062/0  222/022/5  222/942/1  222/062  30G  DP-1024k  

√ 222/522/0  222/062/5  222/991/1  222/812  30G  DP-1024k-NF 

- 0.142.222 1.292.222 662.222 180.222 3G DP-2048k  

√ 222/466/9  222/802/4  222/492/0  222/946  30G  DP-2048k-NF 

 512k-GU  نامحدود 1.200.000 3.400.000 6.450.000 12.450.000 -

1024k-GU  نامحدود 2.100.000 6.100.000 11.620.000 22.500.000 -

        - 
 2048k-GU  نامحدود 3.950.000 11.460.000 21.960.000 42.500.000

        - 
 4096k-GU  نامحدود 7.000.000 20.415.000 40.000.000 76.000.000

    

ریال ميباشد 000/050ت مشترکين جدید هدر کليه سرویس ها ج اوليه هزینه -      
:مورد نیاز جهت ثبت نام  مدارک 

.و براي افراد حقیقي و معرفي از شركت براي افرادحقوقي  كپي شناسنامه و كارت ملي   -      

.یک خریدار شده سرویس قطع مي گردداتمام مدت سرویس و یا اتمام ترافدر صورت  -    

.                                                                                                       است ده هاي نامحدود یک به ریب اشتراک در طرحض  -   

. ریال مي باشد23/ 077قیمت هر گیگابایت ترافیک اضافه  -      

.مبلغ آبونمان مخابرات در تمام سرویس ها لحاظ شده است  -      

.ها اضافه شده استعوارض مالیات ارزش افزوده به سرویس  ارزش افزوده شامل%  9         

.مي باشد شبکه هاي اجتماعيو استفاده از كلیه  یافت فایل و چترباز كردن سایت، بازي آنالین ، د منظور از ترافیک ارسال و دریافت كلي است كه شامل -      

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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