شرکت اطالع رسانی و توسعه ارتباطات آراکس داده گستر دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت( )SERVCOبه شماره  100-95-55از سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

سرویس یک ماهه
قیمت (ریال)

مدت زمان
یک ماهه

پهنای باند
 512کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل
 5گیگابایت

ترافیک داخلی
 10گیگابایت

100.000

یک ماهه

 1مگابیت برثانیه

 5گیگابایت

 10گیگابایت

110.000

یک ماهه

 2مگابیت برثانیه

 5گیگابایت

 10گیگابایت

120.000

یک ماهه
یک ماهه

 4مگابیت برثانیه
 4مگابیت برثانیه

 2گیگابایت
 5گیگابایت

 4گیگابایت
 10گیگابایت

90.000
140.000

یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه

 6مگابیت برثانیه
 6مگابیت برثانیه
 6مگابیت برثانیه
 6مگابیت برثانیه

 15گیگابایت
 30گیگابایت
 60گیگابایت
 80گیگابایت

 30گیگابایت
 60گیگابایت
 120گیگابایت
 160گیگابایت

240.000
420.000
720.000
930.000

یک ماهه
یک ماهه

 8مگابیت برثانیه
 8مگابیت برثانیه

 2گیگابایت
 5گیگابایت

 4گیگابایت
 10گیگابایت

110.000
165.000

یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه

 10مگابیت برثانیه
 10مگابیت برثانیه
 10مگابیت برثانیه
 10مگابیت برثانیه

 20گیگابایت
 40گیگابایت
 70گیگابایت
 90گیگابایت

 40گیگابایت
 80گیگابایت
 140گیگابایت
 180گیگابایت

300.000
530.000
820.000
1.040.000

یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه

 16مگابیت برثانیه
 16مگابیت برثانیه
 16مگابیت برثانیه
 16مگابیت برثانیه

 25گیگابایت
 50گیگابایت
 75گیگابایت
 140گیگابایت

 50گیگابایت
 100گیگابایت
 150گیگابایت
 280گیگابایت

370.000
640.000
860.000
2.020.000

سرویس پنج ماهه
مدت زمان
پنج ماهه
پنج ماهه

پهنای باند
 512کیلوبیت بر ثانیه
 512کیلوبیت بر ثانیه

ترافیک بین الملل
 10گیگابایت
 30گیگابایت

ترافیک داخلی
 20گیگابایت
 60گیگابایت

200.000
480.000

پنج ماهه
پنج ماهه

 1مگابیت برثانیه
 1مگابیت برثانیه

 10گیگابایت
 30گیگابایت

 20گیگابایت
 60گیگابایت

230.000
520.000

پنج ماهه
پنج ماهه

 2مگابیت برثانیه
 2مگابیت برثانیه

 10گیگابایت
 30گیگابایت

 20گیگابایت
 60گیگابایت

260.000
550.000

پنج ماهه
پنج ماهه

 4مگابیت برثانیه
 4مگابیت برثانیه

 10گیگابایت
 30گیگابایت

 20گیگابایت
 60گیگابایت

290.000
600.000

پنج ماهه
پنج ماهه

 8مگابیت برثانیه
 8مگابیت برثانیه

 10گیگابایت
 30گیگابایت

 20گیگابایت
 60گیگابایت

330.000
660.000

• ترافیک اضافه خریداری شده به سرویس های بعدی منتقل می شود و ترافیک داخلی نیم بهاء محاسبه می گردد.
•  %9مالیات بر ارزش افزوده به جمع پکیج ها اضافه شده است.

قیمت (ریال)

شرکت اطالع رسانی و توسعه ارتباطات آراکس داده گستر دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت( )SERVCOبه شماره  100-95-55از سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

سرویس دوازده ماهه
قیمت (ریال)

مدت زمان
دوازده ماهه
دوازده ماهه

پهنای باند
 512کیلوبیت بر ثانیه
 512کیلوبیت برثانیه

ترافیک بین الملل
 25گیگابایت
 70گیگابایت

ترافیک داخلی
 50گیگابایت
 140گیگابایت

490.000
1.040.000

دوازده ماهه
دوازده ماهه

 1مگابیت برثانیه
 1مگابیت برثانیه

 25گیگابایت
 70گیگابایت

 50گیگابایت
 140گیگابایت

550.000
1.090.000

دوازده ماهه
دوازده ماهه

 2مگابیت برثانیه
 2مگابیت برثانیه

 25گیگابایت
 70گیگابایت

 50گیگابایت
 140گیگابایت

600.000
1.190.000

دوازده ماهه
دوازده ماهه

 4مگابیت برثانیه
 4مگابیت برثانیه

 25گیگابایت
 70گیگابایت

 50گیگابایت
 140گیگابایت

700.000
1.420.000

مدت زمان
سه ماهه
دوازده ماهه
دوازده ماهه
دوازده ماهه

پهنای باند
 4مگابیت برثانیه
 4مگابیت برثانیه
 8مگابیت برثانیه
 8مگابیت برثانیه

مدت زمان
یک روز
ده روز
سی روز
سی روز
سی روز

ترافیک بین الملل
 5گیگابایت
 20گیگابایت
 40گیگابایت
 60گیگابایت
 100گیگابایت

ترافیک بین الملل
 1گیگابایت
 3گیگابایت
 5گیگابایت
 10گیگابایت
 20گیگابایت
 50گیگابایت
 100گیگابایت
 150گیگابایت

ترافیک داخلی
 2گیگابایت
 6گیگابایت
 10گیگابایت
 20گیگابایت
 40گیگابایت
 100گیگابایت
 200گیگابایت
 300گیگابایت

سرویس پیشنهادی
ترافیک بین الملل
 25گیگابایت
 10گیگابایت
 10گیگابایت
 50گیگابایت

ترافیک داخلی
 50گیگابایت
 20گیگابایت
 20گیگابایت
 100گیگابایت

قیمت (ریال)

390.000
200.000
350.000
830.000

ترافیک مدت دار (فشفشه)
ترافیک داخلی
 10گیگابایت
 40گیگابایت
 80گیگابایت
 120گیگابایت
 200گیگابایت

قیمت (ریال)

35.000
150.000
320.000
450.000
660.000

توضیحات
داشتن مدت زمان کافی برای
شروع کردن فشفشه الزامیست.
در صورت نداشتن مدت زمان
فشفشه شما شروع نخواهد شد.

ترافیک مازاد
قیمت (ریال)

35.000
80.000
110.000
200.000
380.000
820.000
1.090.000
1.560.000

توضیحات
در هر یک از سرویس ها نسبت ترافیک داخلی به بین
الملل  1/2می باشد  ،به عنوان مثال سرویس 1مگابیت
1ماه  20گیگ  ،معادل  20گیگ ترافیک بین الملل یا
 40گیگ ترافیک داخلی و یا ترکیبی از هر دو می باشد که
طبق نسبت  1/2محاسبه می گردد.
نسبت ترافیک پیام رسانهای داخلی به ترافیک بین الملل
 1/3می باشد.

• ترافیک اضافه خریداری شده به سرویس های بعدی منتقل می شود و ترافیک داخلی نیم بهاء محاسبه می گردد.
•  %9مالیات بر ارزش افزوده به جمع پکیج ها اضافه شده است.

