
ПАКЕТ 1

Пакетът включва:
200 цифрови телевизионни програми с перфектно качество на 
картина и звук и голямо разнообразие от тематични жанрове. 

Цифрова телевизия базирана на нова и различна технология, която ви
дава възможност за по-голям избор на телевизионно съдържание и 
часово отместване на програмите от минута до 168 часа назад. 

HDTV е цифров стандарт за телевизия, който позволява по-висока 
резолюция на дисплея. Пакета Ви дава възможност да се насладите на
над 45 HD програми с многократно по-детайлна картина, искрящи 
цветове и пространствен звук 

Максималната (рекламирана) достижима скорост на download е до 25 
Mbps при FTTx и при DOCSIS технология и upload до 25 Mbps при FTTx 
технология и upload до 1,5 Mbps при DOCSIS. Обичайните скорости 
при FTTx и при DOCSIS технология са до 20 Mbps скорост, а при 
download до 20 Mbps скорост при FTTx / до 1,2 Mbps upload при DOCSIS. 
Минималните скорости при download при FTTx са до 10 Mbps, а при 
DOCSIS технология са до 5 Mbps и до 10 Mbps upload при FTTx / до 1 
Mbps upload при DOCSIS. 

Пакетът включва HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 и HBO GO – 
Онлайн видеотека с над 6000 часа филмово съдържание, до която 
можеш да получиш достъп навсякъде и по всяко време на своя смарт 
телевизор, лаптоп, таблет или смарт телефон. 6 броя 4К ULTRA HD 
телевизионни канала – WOW!4K : Chillayo 4K: Speed Factor 4K; Pet & Pal 4K;
Party’s 4K и Love Nature 4K. 

Над 12 броя от най-популярните еротични програми, излъчвани 24 
часа в денонощието. 

Общи условия 



Важи: За нови и настоящи клиенти на Телекабел при подписване на 12 
месечен договор.
Цена: 33.50 лв. на месец за пакета при ползване на пакет аналогова 
телевизия, разширен пакет цифрова телевизия, НD телевизия и Мах 
Pак пакет.
29.50 лв. на месец за пакета при ползване на аналогова телевизия и 
разширен пакет цифрова телевизия
25.00 лв. на месец за пакета при ползване на аналогова телевизия с 
основен пакет цифрова телевизия.
Услугата PLAYtv се предлага срещу допълнително заплащане на 
стойснот 3.00 лв./месец.
Сумите важат при ежемесечно предплащане на пакета.
Инсталационна такса за HD оборудване – 30,00 лв.
Услугата PLAYtv в пакета е достъпна при използване на Интернет с 
PON технология.
Цени за допълнителни монитори:
– при 12 месечен договор – 4,00 лв./месец
– при 24 месечен договор – 3,50 лв./месец
– при безсрочен договор – 5,00 лв./месец
Пакетът с канали за допълнителни монитори отговаря на пакета с 
канали на основния монитор.


