ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ
„ИНТЕРАКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ НЕТ1 С ТРИ МЕСЕЦА ПАКЕТ HBO HD И SPORT HD ПОДАРЪК “
ЗА ПЕРИОДА 15.05.2019 г. – 14.06.2019 г.

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e „НЕТ 1” ЕООД /по –долу за краткост НЕТ 1/, с ЕИК 175335782, адрес: гр.
София, 1592, ж.к. Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“ №14.
2.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Периодът за провеждане на промоцията е от 15.05.2019 г. – 14.06.2019 г. включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на град София, в районите на покритие на НЕТ1, чрез всички
обекти от търговската мрежа на НЕТ 1, партньорските му мрежи и търговски представители.
Информация относно промоционалните условия, може да се получи в горепосочените обекти, на
телефон 0700 35035 или на Интернет страницата на НЕТ 1: www.net1.bg
4. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие в Промоцията имат:
 Нови клиенти (физически лица);
 Настоящи абонати (физически лица) при включване на нов адрес;
 Настоящи абонати (физически лица) на безсрочен договор (подписали безсрочен договор или
такива, чийто договор е с изтекъл първоначален минимален срок);
 Всички настоящи абонати (физически лица) на срочен договор, до изтичането на който остават
по-малко от 3 месеца.

5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:
В срока на Промоцията, при сключване на договор за пакетна услуга Интернет + Интерактивна
телевизия или единична услуга Интерактивна телевизия, която да се добави към вече активна услуга
Интернет, независимо от срока на договора и/или вида на плащане, клиентите, отговарящи на
условията по т.4, получават пакет HBO HD (вкл. каналите HBO HD, HBO 2 HD и HBO 3 HD) + достъп до
HBO Go и пакет Sport (вкл. каналите Diema Sport HD, Diema Sport 2 HD, Trace Sport Stars HD, Fight Channel
HD, Body in Balance HD) с отстъпка за първите 90 (деветдесет) дни от активирането на услугата, както
следва:
 3 месеца Подарък Пакет HBO HD: 7.90 лв. с ДДС/мес. (цената на пакет HBO HD като
допълнителна услуга) отстъпка от месечната такса за три поредни месеца, като отстъпката се
прилага от първия ден на активиране на услугата за 90 календарни дни. Обща стойност на
отстъпката: 23.70 лв. с ДДС
 3 месеца Подарък Пакет Спорт HD: 6.99 лв. с ДДС/мес. (цената на пакет Sport HD като
допълнителна услуга) отстъпка от месечната такса за три поредни месеца, като отстъпката се
прилага от първия ден на активиране на услугата за 90 календарни дни. Обща стойност на
отстъпката: 20.97 лв. с ДДС
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ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОТСТЪПКАТА ЗА ПЕРИОДА: 44.67 ЛВ.


Услугите, за които важи промоцията са:

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
a) След изтичане на промоционалния период, клиентът дължи такса за пакет HBO HD и пакет Sport HD
съгласно цената на пакетите като допълнителна услуга (Add-on).
b) Клиентът има право да заяви отказ от пакетa HBO HD и/или пакетa Sport HD съгласно настоящата
Промоция във всички магазини от партньорската мрежа на NET1, онлайн в сайта на www.net1.bg и на
телефон 070035035
c) Клиентите имат право да се възползват от настоящата промоция еднократно за всеки сключен
договор за услуга от т. 5 на настоящите правила.
d) Предложенията могат да бъдат комбинирани с програма „Доведи приятел“ или „Онлайн заявка“ като
клиентът може да получи отстъпка само по една от двете програми.
e) При подписването на договор за една от услугите, посочени в т. 5, промоционалната месечна такса
ще стартира от първия ден на ползване на услугата и важи за три поредни месеца (90 календарни дни).

7. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
Промоционалните условия се прилагат за всеки клиент, който има право да участва в настоящата
промоция, като е избрал една от услугите от т.5 и е подписал договор в някой от търговските офиси на
НЕТ 1, на телефон 0700 35 035 или писмено чрез формата за онлайн контакт на www.net1.bg или в
партньорската мрежа на НЕТ1.

8. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на Промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.net1.bg и са на разположение
на клиентите във всички търговски офиси на НЕТ 1.
За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат Общите условия за предоставяне на
услуги от НЕТ 1.
В случай на противоречие между клаузи на договора за ползване или Общите условия за предоставяне
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на услуги и Официалните правила на промоцията, с предимство се ползват Официалните правила на
промоцията.
Допълнителна информация може да се получи и на телефон 0700 35 035.
НЕТ1 си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува измененията на интернет
страницата си www.net1.bg
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