Ценовник на регулирани малопродажни услуги

ЦЕНОВНИК НА РЕГУЛИРАНИ МАЛОПРОДАЖНИ УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ

Телефонски услуги
1

Еднократен надомест за инсталација на телефонска линија

1.1

Инсталација на телефонска линија со 1 и 2 говорни канала

1.1.1

Надомест за телефонска линија со 1 и со 2 говорни канала

1.1.2

Надомест за дополнителни телекомуникациски инсталации и уреди

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,240.00 ден.

1,463.20 ден.

Реални трошоци

Доколку не постои техничка можност, освен надоместот за инсталација се наплаќаат плус и трошоците кои се однесуваат на обезбедување на приклучокот од постојниот извод до приклучното место во просториите на
корисникот.
За инсталација на телефонските линии е потребен уред за интергиран пристап. Уредите за интегриран пристап се вклучени во еднократниот надомест за инсталација на линијата. Уредите се даваат на користење на
корисниците. Македонски Телеком има обврска за нивно одржување.

1.2

Инсталација на телефонска линија со 5, 10, 20 и 30 говорни канали
Цени без ДДВ

1.2.1

Надомест за инсталација на телефонска линија со 5 говорни канали

1.2.2

Надомест за инсталација на телефонска линија со 10, 20 и 30 говорни канали

1.2.3

Надомест за дополнителни телекомуникациски инсталации и уреди

Цени со ДДВ

6,000.00 ден.

7,080.00 ден.

12,000.00 ден.

14,160.00 ден.

Реални трошоци

Доколку не постои техничка можност, освен надоместот за инсталација се наплаќаат плус и трошоците кои се однесуваат на обезбедување на приклучокот од постојниот извод до приклучното место во просториите на
корисникот.
За инсталација на телефонските линии е потребен уред за интегриран пристап. Уредите се даваат на користење на корисникот. Македонски Телеком има обврска за нивно одржување.

2

Месечна претплата за фиксна телефонска линија

2.1

Месечна претплата за телефонска линија со 1 и 2 говорни канала
Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

2.1.1

Претплата за приватни корисници за телефонска линија со 1 говорен канал,
стандарден тарифен модел

399.00 ден.

470.82 ден.

2.1.2

Претплата за приватни корисници за телефонска линија со 2 говорни канала,
стандарден тарифен модел

694.00 ден.

818.92 ден.

2.2

Месечна претплата за телефонска линија со 5, 10, 20 и 30 говорни канали
Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

2.2.1

Претплата за телефонска линија со 5 говорни канали

2,000.00 ден.

2,360.00 ден.

2.2.1

Претплата за телефонска линија со 10 говорни канали

4,000.00 ден.

4,720.00 ден.

2.2.2

Претплата за телефонска линија со 20 говорни канали

6,000.00 ден.

7,080.00 ден.

2.2.3

Претплата за телефонска линија со 30 говорни канали

7,150.00 ден.

8,437.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

- нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот

1.00 ден.

1.18 ден.

- евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот

0.60 ден.

0.71 ден.

- нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот

1.00 ден.

1.18 ден.

- евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот

0.60 ден.

0.71 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

3

Тарифирање на реализираните разговори - стандардна тарифа

3.1

Разговори во фиксната мрежа на Македонски Телеком и кон други фиксни мрежи

3.1.1

Разговори во мрежата на Македонски Телеком

3.1.2

Разговори кон други фиксни мрежи

Тарифирањето на сите видови разговори е на почеток на секој интервал (блок) од 60 секунди. Цените се однесуваат за стандардниот тарифен модел.

3.2

Разговори кон мобилни мрежи

3.2.1

Разговори кон мобилни телефонски мрежи во РМ, цена за минута разговор

3.3

3.3.1

- нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот

5.92 ден.

6.99 ден.

- евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот

3.38 ден.

3.99 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

Меѓународни разговори (модел со 10 зони)

Тарифирањето на меѓународните разговори е согласно тарифни групи, цена за минута разговор
Распределбате на земјите по тарифни групи е дадена во Прилог 1 на Ценовникот.

3.3.2

Тарифна група 0

9.90 ден.

11.68 ден.

Тарифна група 1

13.00 ден.

15.34 ден.

Тарифна група 2

15.00 ден.

17.70 ден.

Тарифна група 3

17.00 ден.

20.06 ден.

Тарифна група 4

28.00 ден.

33.04 ден.

Тарифна група 5

33.00 ден.

38.94 ден.

Тарифна група 6

35.00 ден.

41.30 ден.

Тарифна група 7

39.00 ден.

46.02 ден.

Тарифна група 8

48.00 ден.

56.64 ден.

Тарифна група 9

50.00 ден.

59.00 ден.

Тарифна група 10

54.00 ден.

63.72 ден.

IRIDIUM код 8816

140.00 ден.

165.20 ден.

IRIDIUM код 8817, THYRAYA код 88216

210.00 ден.

247.80 ден.

GLOBALTEL код 795429

270.00 ден.

318.60 ден.

INMARSAT код 873 регион на Индиски океан

360.00 ден.

424.80 ден.

INMARSAT код 871 и 874 регион на Атлантски океан (источен и западен дел)

390.00 ден.

Глобални мобилни системи за комуникации

460.20 ден.
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3.3.3

INMARSAT код 870 SNAC и код 872 регион на Пацифички Океан, GLOBARSTAR код 8818 и 8819, AEROMOBILE, Cingular Wireless 882-37,
Global Int ATM 882-15, Global Int ATM 882-31, Global Office 882-10, HIS Satellite 882-12, Intermatica 882-42, Jasper Wireless 882-35, Jersey Telecom
882-36, SITA Network 882-23, Telecom Italia Satellite 882-45, Transatel 882-47, Tyntec 882-46

450.00 ден.

Повици кон меѓународен број 00800

Бесплатно

4

Тарифи за говорни услуги

4.1

Тарифи за приватни корисници

4.1.1

Call Start тарифа за телефонска линија со 1 говорен канал

4.1.1.1

Еднократен надомест

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,240.00 ден.

1,463.20 ден.

- за договор склучен на една година

0.00 ден.

0.00 ден.

- за договор склучен на две години

0.00 ден.

0.00 ден.

- за договор склучен на неопределено време

4.1.1.2

531.00 ден.

Месечен надомест
- за договор склучен на неопределено време

592.37 ден.

699.00 ден.

- за договор склучен на една година

550.00 ден.

649.00 ден.

- за договор склучен на две години

422.88 ден.

499.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

200.00 ден.

- Разговори во мрежата на Македонски Телеком

100 бесплатни часa

По надминувањето на овоj праг, разговорите се наплатуваат по редовни цени (стандарден тарифен модел).
- Разговори кон мобилни телефонски мрежи, цена за минута разговор
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот
- Останати видови на разговори и дополнителни услуги
4.1.2

Call Comfort тарифа за телефонска линија со 1 говорен канал

4.1.2.1

Еднократен надомест

5.99 ден.
3.99 ден.

1,240.00 ден.

1,463.20 ден.

- за договор склучен на една година

0.00 ден.

0.00 ден.

- за договор склучен на две години

0.00 ден.

0.00 ден.

- за договор склучен на неопределено време

846.61 ден.

999.00 ден.

- за договор склучен на една година

804.24 ден.

949.00 ден.

- за договор склучен на две години

677.12 ден.

799.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

200.00 ден.

- за договор склучен на неопределено време

4.1.2.2

5.08 ден.
3.38 ден.
Редовни цени
(стандарден тарифен модел)

Месечен надомест

Разговори во мрежата на Македонски Телеком

100 бесплатни часa

Разговори кон други фиксни мрежи

10 бесплатни часa

По надминувањето на овие прагови, разговорите се наплатуваат по редовни цени (стандарден тарифен модел).
Разговори кон мобилни телефонски мрежи
100 бесплатни минути

- кон мрежата на Македонски Телеком
- разговори кон мобилната мрежата на Македонски Телеком по надминување на прагот и разговори кон други мобилни мрежи:
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот

4.23 ден.

4.99 ден.

евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот

3.38 ден.

3.99 ден.

- Меѓународни разговори

30% попуст на стандардната цена
Вклучено

- Пакет дополнителни услуги

4.1.3

Тарифирање на разговори

4.1.4

270.34 ден.

319.00 ден.

Разговорите до 80 денари се
наплаќаат според стандардните
тарифи (цени), а над тој износ
тарифите се двојно повисоки

Разговорите до 94,4 денари се
наплаќаат според стандардните
тарифи, а над тој износ тарифите се
двојно повисоки

33.05 ден.

39.00 ден.

Call Mini тарифа за телефонска линија со 1 говорен канал, месечна претплата

Омилена земја тарифа
Омилена земја дополнителен месечен надомест, по избрана земја
Попуст на тарифирање на меѓународни разговори (за фиксни и мобилни дестинации кон избраната земја) - Прилог 2

20% / 30% / 40% од стандардната цена

Тарифниот модел може да се комбинира со другите тарифни модели.

4.1.5

Пензионер тарифа, месечен надомест
- за договор склучен на една година

422.88 ден.

499.00 ден.

- за договор склучен на две години

338.14 ден.

399.00 ден.

Тарифирање на разговори

100% попуст на разговорите до 100% попуст на разговорите до 499 ден.
422,88 ден. и 338,14 ден. соодветно
и 399 ден. соодветно

По надминување на износот вклучен во месечната претплата, разговорите се тарифираат според следниве цени:
- разговори во мрежата на Македонски Телеком

1.69 ден.

- разговори кон други фиксни мрежи

2.54 ден.

3.00 ден.

- разговори кон мобилни мрежи

8.47 ден.

10.00 ден.

50% повисоки од стандардните цени

50% повисоки од стандардните цени

- меѓународни разговори

4.1.6

Минимален тарифен модел за телефонска линија со 1 говорен канал, месечна претплата
Тарифирање на разговори

4.1.7

2.00 ден.

220.00 ден.

259.60 ден.

Стандардни цени

Стандардни цени

Тарифа за лица со посебни потреби (инвалиди),
телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%), глуви и наглуви лица, инвалидски пензионери со загубена работна
способност и параплегичари
Месечна претплата, за телефонска линија со 1 говорен канал

50% од стандардна претплата

Попуст на тарифирање на разговори, месечно

247.80 ден.

210.00 ден.

Тарифниот модел не се комбинира со специјалната понуда за оваа група корисници.
4.1.8

Социјална припејд тарифа
Телефонска линија

Припејд линија

Надополнување
Тарифирање на разговори

Припејд линија

Почетно 127,12 ден.

Почетно 150 ден.

Стандарден постпејд тарифен модел

Стандарден постпејд тарифен модел

Не се достапни

Не се достапни

Дополнителни и други услуги со месечна претплата
Не се наплаќа еднократен надомест за инсталација на телефонската линија. Времетраењето на важноста на надополнувањето (ваучерот) е 12 месеци.

Корисниците не може истовремено да користат два тарифни модела. Само Омилена земја може да се комбинира со останатите тарифни модели. Миграцијата меѓу тарифните модели е бесплатна.
Кај сите тарифни модели, за сите останати видови разговори кои не се наведени, тарифирањето е исто како кај стандардниот тарифен модел.

2/6

Ценовник на регулирани малопродажни услуги

5

Дополнителни говорни услуги
Месечен надомест за дополнителните услуги

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

5.1

Идентификација на повик

50.00 ден.

59.00 ден.

5.2

Забрана за идентификација на повик

50.00 ден.

59.00 ден.

5.3

Повик на чекање со задржување на врска

20.00 ден.

23.60 ден.

5.4

Конференциска врска со тројца учесници

50.00 ден.

59.00 ден.

5.5

Мојата сметка - на интернет и преку телефон

20.00 ден.

23.60 ден.

5.6

Мојата сметка преку телефон (број 142714), по повик

4,00 ден./повик

4,72 ден./повик

5.7

Пренасочување на повик безусловно
Пренасочување кога бројот е зафатен
Пренасочување при неодговарање на повик
20.00 ден.

23.60 ден.

- месечен надомест
- износ за реализиран разговор

согласно реализираниот вид на разговор

5.8

Преглед на реализирани телефонски повици

5.9

Говорно сандаче

29.00 ден.

- слушање на пораките од сопствената линија (број 120)

бесплатно

- слушање на пораките од друга линија (број 121)
5.10

бесплатно
34.22 ден.

2,00 ден./повик

2,36 ден./повик

- нормална тарифа

2,00 ден./повик

2,36 ден./повик

- евтина тарифа

1,00 ден./повик

1,18 ден./повик
23.60 ден.

Директна говорна порака (број 129), по повик

5.11

Отфрлање анонимен повик

20.00 ден.

5.12

Приказ на конектиран број

бесплатно

5.13

Забрана за приказ на конектиран број

50.00 ден.

59.00 ден.

5.14

Нумерациско подрачје
- за 5 броеви

200.00 ден.

236.00 ден.

- за 10 броеви

300.00 ден.

354.00 ден.

- за 100 броеви

400.00 ден.

472.00 ден.

58.47 ден.

69.00 ден.

5.15

Пакет дополнителни услуги
- Идентификација на повик
- Повик на чекање со задржување на врска
- Пренасочување на повик

Забрана на повици
5.16

Забрана на дојдовни повици

5.17

Забрани на појдовни повици - безусловни и кодирани забрани
(со исклучок на 192, 193, 194, 195, 197, 198,170, 171, 177, 0800, 00800, 122, 125)
Потполна забрана на сите појдовни повици

бесплатно

Забрана кон префиксите 00, 07х, 02, 03х, 04х, 055, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх

бесплатно

Забрана кон префиксите 00, 07х, 02, 03х, 04х, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх

бесплатно

Забрана кон префиксите 00, 07х, 055, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх

бесплатно

Забрана кон префиксите 00, 07х, 0500, 0520, 0580, 0590, 14хххх

бесплатно

Забрана на меѓународни повици (00)

бесплатно

Забрана на повици кон мобилни мрежи (07х)

бесплатно

Забрана на меѓународни повици (00) и повици кон мобилни мрежи (07х)

бесплатно

Забрана на повици кон други фиксни мрежи (со оваа забрана не може да се телефонира кон броеви од другите фиксни мрежи, но не се
забрануваат повиците кон броеви пренесени во друга мрежа)

бесплатно

Забрана на интернет повици (055)

бесплатно

Забрана на меѓународни повици (00), комерцијални услуги (0500, 0590) и комерцијални услуги во фиксната мрежа на Македонски Телеком
(141ххх, 147ххх, 149ххх)
Забрана на повици кон мобилни мрежи (07х), комерцијални услуги (0500, 0590) и комерцијални услуги во мрежата на Македонски Телеком
(141ххх, 147ххх, 149ххх)
Забрана на повици кон комерцијални услуги (0500, 0520, 0580, 0590) и комерцијални услуги во мрежата на Македонски Телеком (141ххх, 147ххх,
149ххх)

5.18

бесплатно

бесплатно
бесплатно
бесплатно

Забрана на повици кон комерцијални услуги (0500, 0590) и комерцијални услуги во мрежата на Македонски Телеком (141ххх, 147ххх, 149ххх)

бесплатно

Забрана на повици кон комерцијални услуги (0500, 0590)

бесплатно

Привремено исклучување (мирување) на линија

Привремено исклучување (мирување) на линија за период од 30 дена до 3 месеци, еднаш годишно, еднократен надомест за
Телефонска линија со 1 говорен канал

254.24 ден.

Телефонска линија со 2 говорни канала

338.98 ден.

400.00 ден.

Телефонска линија со 5 говорни канали

1,694.92 ден.

2,000.00 ден.

Телефонска линија со 10 говорни канали

2,542.37 ден.

3,000.00 ден.

Телефонска линија со 20 говорни канали

3,389.83 ден.

4,000.00 ден.

Телефонска линија со 30 говорни канали

4,237.29 ден.

5,000.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

400.00 ден.

472.00 ден.

6

Припејд услуги

6.1

Припејд услуги

6.1.1.1

Еднократен надомест за миграција во припејд телефонија

6.1.1.2

Припејд картички за надополнување

6.1.1.3

300.00 ден.

Припејд картички за надополнување, валидност од 6 месеци

555.00 ден.

654.90 ден.

Припејд картички за надополнување, валидност од 12 месеци

999.00 ден.

1,178.82 ден.

Припејд картички за надополнување, валидност од 12 месеци

1,500.00 ден.

1,770.00 ден.

3.00 ден.

3.54 ден.

Тарифирање на разговори
(тарифирањето е на почеток на секој интервал од 20 секунди за сите видови разговори)
За корисниците на припејд телефонијата сообраќајот кон интернет е забранет.

6.1.1.4

Разговори во мрежата на Македонски Телеком, цена за минута разговор
Повици кон комерцијални услуги 0500

По договор со давателот на услугата

Повици кон Телегласање 0590

По договор со давателот на услугата
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Повици кон комерцијални услуги во мрежата на Македонски Телеком 14хххх

Зависно од видот на услугата

6.1.1.5

Разговори кон други фиксни мрежи, цена за минута разговор

3.00 ден.

3.54 ден.

6.1.1.6

Разговори кон мобилни телефонски мрежи, цена за минута разговор

8.47 ден.

10.00 ден.

6.1.1.7

Меѓународни разговори, цена за минута разговор
Тарифна група 1

26.00 ден.

30.68 ден.

Тарифна група 2

30.00 ден.

35.40 ден.

Тарифна група 3

32.00 ден.

37.76 ден.

Тарифна група 4

34.00 ден.

40.12 ден.

Тарифна група 5

39.00 ден.

46.02 ден.

Тарифна група 6

43.00 ден.

50.74 ден.

Тарифна група 7

45.00 ден.

53.10 ден.

Тарифна група 8

61.00 ден.

71.98 ден.

Тарифна група 9

65.00 ден.

76.70 ден.

Тарифна група 10

68.00 ден.

80.24 ден.

Распределбата на земјите по тарифни групи е дадена во Прилог 1 на Ценовникот.

Глобални мобилни системи за комуникации
Повици кон меѓународни броеви 00800
6.1.1.8

Повици кон скратени броеви и итни служби
(со исклучок на повици кон бројот 126 - Известување за телеграми и покани)

Согласно цените за постпејд
телефонија
Бесплатно
Согласно цените за постпејд
телефонија

Пакети услуги
1

Пакети интернет и фиксна телефонија за приватни корисници

1.1

Internet

1.1.1

Еднократен надомест* (за XS, S, M и L)

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

Еднократен надомест за договор на неопределено време

1,694.07 ден.

1,999.00 ден.

Еднократен надомест за договор на една година

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.

0.00 ден.

0.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

422.88 ден.

499.00 ден.

Еднократен надомест за договор на две години
* Новите корисници ќе бидат ослободени од плаќање еднократен надомест за телефонска линија

1.2

Internet XS

1.2.1

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал
- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година/ две години

1.2.2

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком
- Останати видови на разговори и дополнителни услуги

500 минути
Редовни цени
(стандарден тарифен модел)

Интернет сообраќај
- Вклучен 25GB интернет сообраќај и брзина на пристап до 8 Mbit/s/768 kbit/s
По надминувањето на прагот од 25GB интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува.

1.3

Internet S

1.3.1

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал **

1.3.2

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година/ две години

761.86 ден.

899.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

200.00 ден.

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком
- Останати видови на разговори и дополнителни услуги
Интернет сообраќај

неограничени
Редовни цени
(стандарден тарифен модел)

- Вклучен 50GB интернет сообраќај и брзина на пристап до 8 Mbit/s/768 kbit/s
По надминувањето на прагот од 50GB интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува, со можност за купување пакет дополнителен
интернет сообраќај.
- Пакет дополнителен интернет сообраќај (се наплатува еднократно и содржи 10GB сообраќај до крајот на месецот)

168.64 ден.

199.00 ден.

** Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица, инвалидски
пензионери со загубена работна способност и параплегичари

423.73 ден.

500.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година/ две години

846.61 ден.

999.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

200.00 ден.

1.4

Internet M

1.4.1

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал **

1.4.2

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком и другите национални оператори

неограничени

- Останати видови на разговори и дополнителни услуги

Редовни цени

Интернет сообраќај
- Вклучен неограничен интернет сообраќај со политика на фер користење од 1 TB и брзина на пристап до 12 Mbit/s/768 kbit/s
По надминувањето на прагот од интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува, со можност за купување пакет дополнителен интернет
сообраќај.
- Пакет дополнителен интернет сообраќај (се наплатува еднократно и содржи 10GB сообраќај до крајот на месецот)

168.64 ден.

199.00 ден.

** Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица, инвалидски
пензионери со загубена работна способност и параплегичари

423.73 ден.

500.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.

169.49 ден.

200.00 ден.

1.5

Internet L

1.5.1

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал **
- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година/ две години
Месечен надомест за втор говорен канал

1.5.2

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком и другите национални оператори

неограничени

- разговори кон меѓународни фиксни мрежи во сите Европски земји, САД, Канада и Австралија

500 минути***

- Пакет дополнителни услуги (Повик на чекање, Пренасочување на повик, идентификација на повикувачка линија)
- Останати видови разговори и дополнителни услуги
Интернет сообраќај

Вклучено
Редовни цени
(стандарден тарифен модел)
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- Вклучен неограничен интернет сообраќај со политика на фер користење од 1 TB и брзина на пристап до 50/ Mbit/s.
По надминувањето на прагот од интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува, со можност за купување пакет дополнителен интернет
сообраќај.
- Пакет дополнителен интернет сообраќај (се наплатува еднократно и содржи 10GB сообраќај до крајот на месецот)

168.64 ден.

199.00 ден.

** Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица, инвалидски
пензионери со загубена работна способност и параплегичари

423.73 ден.

500.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.

***Промотивно вклучени 1000 минути, до 31.01.2017.

2

Пакети телевизија и фиксна телефонија за приватни корисници

2.1

2 Мах Basic

2.1.1

Еднократен надомест*
Еднократен надомест за инсталирање на опрема (HGW и STB) од страна на Македонски Телеком

0.00 ден.

0.00 ден.

846.61 ден.

999.00 ден.

- месечен надомест за договор на неопределено време

931.36 ден.

1,099.00 ден.

- месечен надомест за договор склучен на една година

846.61 ден.

999.00 ден.

- месечен надомест за договор склучен на две години

677.12 ден.

799.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

200.00 ден.

Еднократен надомест за самоинсталација на опрема (HGW и STB)
Еднократен надомест за инсталација на втор STB
2.1.2

2.1.3

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал **

Тарифирање на разговори
- Разговори во мрежата на Македонски Телеком
По надминувањето на 200 минути разговори месечно вклучени во претплатата, разговорите се наплаќаат по редовни цени (стандарден
тарифен модел).
- Останати видови на разговори и дополнителни услуги
* За новите линии еднократниот надомест за нова телефонска линија е 0 ден.
** Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица, инвалидски
пензионери со загубена работна способност и параплегичари

2.2

2 Мах Start

2.2.1

Еднократен надомест*
Еднократен надомест за инсталирање на опрема (HGW и STB) од страна на Македонски Телеком

423.73 ден.

500.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.
0.00 ден.

846.61 ден.

999.00 ден.

- месечен надомест за договор на неопределено време

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.

- месечен надомест за договор склучен на една година

1,185.59 ден.

1,399.00 ден.

- месечен надомест за договор склучен на две години

1,016.10 ден.

1,199.00 ден.

169.49 ден.

200.00 ден.

Еднократен надомест за инсталација на втор STB
Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал **

Месечен надомест за втор говорен канал
2.2.3

Редовни цени
(стандарден тарифен модел)

0.00 ден.

Еднократен надомест за самоинсталација на опрема (HGW и STB)
2.2.2

200 бесплатни минути

Тарифирање на разговори
- Разговори во мрежата на Македонски Телеком

100 бесплатни часa

По надминувањето на овоj праг, разговорите се наплатуваат по редовни цени (стандарден тарифен модел).
- Разговори кон мобилни телефонски мрежи, цена за минута разговор
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот
евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот
- Останати видови на разговори и дополнителни услуги
* За новите линии еднократниот надомест за нова телефонска линија е 0 ден.
**Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица, инвалидски
пензионери со загубена работна способност и параплегичари
2.3

2 Мах Comfort

2.3.1

Еднократен надомест*
Еднократен надомест за инсталирање на опрема (HGW и STB) од страна на Македонски Телеком

3.99 ден.

423.73 ден.

500.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.
0.00 ден.

846.61 ден.

999.00 ден.

- месечен надомест за договор на неопределено време

1,948.31 ден.

2,299.00 ден.

- месечен надомест за договор склучен на една година

1,863.56 ден.

2,199.00 ден.

- месечен надомест за договор склучен на две години

1,694.07 ден.

1,999.00 ден.

169.49 ден.

200.00 ден.

Еднократен надомест за инсталација на втор STB
Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал **

Месечен надомест за втор говорен канал
2.3.3

5.99 ден.

0.00 ден.

Еднократен надомест за самоинсталација на опрема (HGW и STB)
2.3.2

5.08 ден.
3.38 ден.
Редовни цени
(стандарден тарифен модел)

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори во мрежата на Македонски Телеком
- Разговори кон други фиксни мрежи

100 бесплатни часa
10 бесплатни часa

По надминувањето на овие прагови, разговорите се наплатуваат по редовни цени (стандарден тарифен модел).
Разговори кон мобилни телефонски мрежи
- кон мрежата на Македонски Телеком

100 бесплатни минути

- разговори кон мобилната мрежата на Македонски Телеком по надминување на прагот и разговори кон други мобилни мрежи:
нормална тарифа, секој ден од 08:00 до 20:00 часот

4.23 ден.

4.99 ден.

евтина тарифа, секој ден од 20:00 до 08:00 часот

3.38 ден.

3.99 ден.

- Меѓународни разговори
- разговори кон меѓународни фиксни мрежи во сите Европски земји, САД, Канада и Австралија

10 бесплатни часa

По надминување на 10 часа месечно, разговорите ќе се наплаќаат по стандардни цени.
- попуст за разговори кон останатите земји
- Пакет дополнителни услуги
- Останати видови на разговори и дополнителни услуги
* За новите линии еднократниот надомест за нова телефонска линија е 0 ден.
** Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица, инвалидски
пензионери со загубена работна способност и параплегичари

30% од стандардната цена
Вклучено
Редовни цени
(стандарден тарифен модел)
423.73 ден.

500.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

423.73 ден.

500.00 ден.

Еднократен надомест за договор на неопределено време

1,694.07 ден.

1,999.00 ден.

Еднократен надомест за договор на една година

1,270.34 ден.

1,499.00 ден.

3

Пакети телевизија, интернет и фиксна телефонија за приватни корисници

3.1

Internet & TV
Корисникот може да одбере комбинација од било која од опциите S/M/L за секоја од услугите Internet и TV.
Корисникот добива 10% попуст на сумата од месечните надоместоци на Internet и MaxTV доколку склучи договор на две години
Попуст на месечната претплата за телефонски корисници кои потполно и трајно го изгубиле видот (100%),глуви и наглуви лица,
инвалидски пензионери со загубена работна способност и параплегичари

3.1.1

Еднократен надомест*

Еднократен надомест за договор на две години
Еднократен надомест за дополнителна инсталација на STB од страна на Македонски Телеком

0.00 ден.

0.00 ден.

1,694.92 ден.

2,000.00 ден.

0.00 ден.

0.00 ден.

846.61 ден.

999.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година

592.37 ден.

699.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

Еднократен надомест за самоинсталација на опрема
Еднократен надомест за втор STB
* Новите корисници ќе бидат ослободени од плаќање еднократен надомест за телефонска линија
3.1.2

Internet S

3.1.2.1

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал

3.1.2.2

Тарифирање на сообраќај

200.00 ден.
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Ценовник на регулирани малопродажни услуги

Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком

неограничени

- Останати видови на разговори и дополнителни услуги

Редовни цени

Интернет сообраќај
- Вклучен 50GB интернет сообраќај и брзина на пристап до 8 Mbit/s/768 kbit/s
По надминувањето на прагот од 50GB интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува, со можност за купување пакет дополнителен
сообраќај.
- Пакет дополнителен интернет сообраќај (се наплатува еднократно и содржи 10GB сообраќај до крајот на месецот)

3.1.3

Internet M

3.1.3.1

Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал

3.1.3.2

168.64 ден.

199.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година

677.12 ден.

799.00 ден.

Месечен надомест за втор говорен канал

169.49 ден.

200.00 ден.

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком и другите национални оператори

неограничени

- Останати видови на разговори и дополнителни услуги

Редовни цени

Интернет сообраќај
- Вклучен неограничен интернет сообраќај со политика на фер користење од 1 TB и брзина на пристап до 12 Mbit/s/768 kbit/s
По надминувањето на прагот од интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува, со можност за купување пакет дополнителен сообраќај.
- Пакет дополнителен интернет сообраќај (се наплатува еднократно и содржи 10GB сообраќај до крајот на месецот)

3.1.4

3.1.4.1

Internet L
Месечен надомест за телефонска линија со 1 говорен канал
- месечен надомест за договор на неопределено време/ една година
Месечен надомест за втор говорен канал

3.1.4.2

168.64 ден.

199.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,016.10 ден.

1,199.00 ден.

169.49 ден.

200.00 ден.

Тарифирање на сообраќај
Тарифирање на разговори
- Разговори кон фиксни и мобилни дестинации во мрежата на Македонски Телеком и другите национални оператори

неограничени

- разговори кон меѓународни фиксни мрежи во сите Европски земји, САД, Канада и Австралија

500 минути***

- Пакет дополнителни услуги (Повик на чекање, Пренасочување на повик, идентификација на повикувачка линија)
- Останати видови разговори и дополнителни услуги

Вклучено
Редовни цени

Интернет сообраќај
- Вклучен неограничен интернет сообраќај со политика на фер користење од 1 TB и брзина на пристап до 50/50 Mbit/s.
По надминувањето на прагот од интернет сообраќај месечно, услугата се прекинува, со можност за купување пакет дополнителен сообраќај.
- Пакет дополнителен интернет сообраќај (се наплатува еднократно и содржи 10GB сообраќај до крајот на месецот)

168.64 ден.

199.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

592.37 ден.

699.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

677.12 ден.

799.00 ден.

Цени без ДДВ

Цени со ДДВ

1,016.10 ден.

1,199.00 ден.

***Промотивно вклучени 1000 минути, до 31.01.2017.

3.1.5

MaxTV S
Месечен надомест за договор на неопределено време/ една година
До 50 ТВ канали со основни MaxTV функционалности

3.1.6

MaxTV M
Месечен надомест за договор на неопределено време/ една година
До 80 ТВ канали со напредни MaxTV функционалности

3.1.7

MaxTV L
До 80 ТВ канали со напредни MaxTV функционалности и дополнителни ТВ содржини
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