
 

 

 

 

DIGI lansează internetul de 10 Gbps -  Fiberlink 10 G, cel mai 
rapid internet din România 
 

• DIGI lansează, în premieră, Fiberlink 10 Gbps, serviciul de internet cu cea mai mare viteză din 

România, dedicat clienților noi și existenți; 

• Prețul serviciului este de 50 lei/lună (TVA inclus) pentru pachetul Fiberlink 10 G și de 45 lei/lună (TVA 

inclus) pentru pachetul Fiberlink 2.5 G; 

• În decembrie 2021 serviciul va fi disponibil in București, iar in 2022 în toate reședințele de județ. 

DIGI lansează astăzi, 30 septembrie, în premieră în România, Fiberlink 10 G, cel mai rapid 

serviciu de internet prin fibră optică, ce le aduce clienților viteze de până la 10 Gigabiți pe 

secundă. Prin introducerea acestui serviciu inovator pe piața, compania devine primul operator 

din România care oferă un produs care atinge 10 Gbps și marchează, în acest fel, evoluția către o 

nouă etapă de dezvoltare.  

Serviciul de internet de mare viteză Fiberlink 10 Gbps va fi pus la dispoziția clienților companiei în trei 

etape. Astfel, în prima etapă, vor beneficia de avantajele acestui produs, clienții care locuiesc în zone din 

sectorul 1 din București (disponibile pe site), urmând ca în luna decembrie, serviciul să fie oferit la nivelul 

întregii capitale. Din 2022, abonamentul Fiberlink 10 G va putea fi contractat în toate reședințele de județ, 

începând cu: Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Timișoara. 

Prețul lunar al unui abonament Fiberlink 10 G este 50 lei (TVA inclus), iar pentru serviciul Fiberlink 2.5 

G este 45 lei (TVA inclus). Începând de astăzi, clienții existenți, care sunt incluși în prima etapă, pot lansa 

pre-comenzi/ pot solicita upgrade la pachetul existent direct din contul de client sau pot solicita 

abonamentul în punctele de prezență DIGI sau telefonic la numărul 031.400.4600. 

„România este inclusă, începând de astăzi, în categoria statelor în care funcționează noua generație a 

serviciilor digitale, datorită tehnologiei internetului prin fibră optică Fiberlink 10 G. Este o inițiativă curajoasă 

a companiei noastre, prin care dorim să îmbunătățim semnificativ experiența clienților și, sperăm noi, să 

facilităm accesul la internetul viitorului. Performanța acestui serviciu este de 10 ori mai bună decât 

tehnologia 1 Gbps, pachet lansat de DIGI în urmă cu opt ani. Pentru acest progres le mulțumesc tuturor 

colegilor noștri care au demonstrat o implicare constantă, astfel încât DIGI să fie primul operator din 

România care pune la dispoziția clienților săi cele mai bune servicii de comunicații, la cele mai ofertante și 

accesibile prețuri de pe piață”, a declarat Valentin Popoviciu, vicepreședintele DIGI | RCS & RDS.   

 

Cu Fiberlink 10 G, clienții pot experimenta în timp real avantajele internetului viitorului - viteză 

amplificată pentru mai multe dispozitive conectate simultan la rețeaua wireless, îmbunătățirea experienței 

lucrului de la distanță și a cursurilor online, conexiune superioară pentru pasionații de gaming și acces instant 

la un conținut video de foarte mare calitate.  
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DIGI este operatorul de servicii de telecomunicații cu cea mai extinsă și mai modernă rețea de fibră optică 

din țară, acoperind, la finalul anului 2020, 7,7 milioane de locuințe, 84% din totalul de gospodarii. Compania 

este liderul pieței pe segmentul serviciilor de internet fix, cu 59% cotă de piață, la 31 decembrie 2020, 

conform Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).  

 

Despre Grupul DIGI  

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață 
deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice 
convergente, derulând operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia. Compania deține cea mai modernă (state of 
the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune, ajungând la o acoperire de circa 9,8 milioane de 
gospodării în România și Ungaria, la finalul anului 2020.  

În domeniul serviciilor mobile de voce și date, DIGI a fost mereu un adept al pionieratului, 
implementând de timpuriu cele mai avansate tehnologii. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de 
comunicații electronice, atât în domeniul serviciilor fixe, cât și al celor mobile. Acest avantaj competitiv s-a 
transformat, în timp, într-un beneficiu pentru milioane de clienți, care au dobândit, astfel, un acces mai rapid 
și mai puțin costisitor la servicii de cea mai bună calitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pentru mai multe informaţii:  
Departamentul de Comunicare și CSR 
comunicare@rcs-rds.ro 
 

Telefon: +40 31 400 42 44  
www.DIGI.ro 
https://www.facebook.com/
digipunctro 
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