Специална оферта за преподписване към пакетна услуга Интернет и Телевизия с
подарък
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e "НЕТ 1“ ЕООД с ЕИК: 175335782, адрес на управление: гр.
София, 1592, ж.к. „Дружба“ 1, бул. “Асен Йорданов“ №14, ДДС № BG175335782, МОЛ:
Петър Ризов Петров – Управител.
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията ще се проведе в периода 12.07.2017 – 31.07.2017
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България, гр. София чрез следните
канали за продажба:
3.1. Магазинна и дилърска мрежа на NET 1;
3.2. Онлайн сайт на NET 1 – www.net1.bg;
3.3. Обслужване на клиенти – Call Center – 0700 35 035;
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Всички настоящи частни клиенти на NET 1, които използват услугата „Интернет“ от NET 1 и
предоставят специален промокод “N1EMC0617“, при преподписване към пакетна услуга
„Интернет и Телевизия“ от портфолиото на NET 1 ще получат подарък.
4.1. Специалният промокод ще бъде разпространен по имейл до група клиенти на NET 1,
посетили и подали заявка през интернет сайта на NET 1 - www.net1.bg;
4.2. Подаръците представляват достъп за 3 месеца до една от услугите: 4G Мобилен
Интернет, NET 1 PocketTV или HBO GO по избор на клиента.
4.3. В случай, че бъде избран пакет Интернет и Телевизия, включващ в себе си някоя/и от
услугите, предназначени за подарък, то клиентът може да избере някоя от останалите
услуги;
4.4. Предложението важи за всички пакети Интернет + Телевизия с изключение на пакет
"Всичко в 1" и Предплатен пакет.

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички частни клиенти NET 1, за които са налице следните условия:
5.1. Използват само индивидуална услуга Интернет от NET 1;
5.2. Предоставят специалния промокод “N1EMC0617“ на служител на NET 1 посредством
търговската мрежа на NET 1, Call Center на телефон 0700 35 035 или като допълнителен
коментар при подаване на онлайн заявка.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
6.1. Предложението е валидно само при преминаване от услуга Интернет към пакетна
услуга Интернет и Телевизия на NET 1, на същия адрес на клиента, на който до момента
е ползвана услугата Интернет.
6.2. В случай, че клиентът използва услуга Предплатен Интернет, оставащите до края на
предплатения период месеци не могат да бъдат приспадани, компенсирани или да
бъдат връщани таксите за тях. В тези случаи, ако клиентът реши да се възползва от
специалното предложение, услугата Предплатен Интернет ще бъде заменена от срочна
пакетна услуга, без значение в кой момент от предплатения период се случва това.
6.3. В случай, че бъде избран пакет Интернет и Телевизия, включващ някоя/и от услугите,
предназначени за подарък, то те тези услуги не могат да бъдат приспадани от цената на
пакета.

