ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „ПРЕДПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ С 10 ЛВ. ОТСТЪПКА“
ЗА ПЕРИОДА 20.05.2016 Г. – 30.06.2016 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. Решението на НЕТ 1 за провеждане
на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за НЕТ 1.
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Периодът за провеждане на промоцията е от 20.05.2016 г. до 30.06.2016 г. включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на град София, в районите на покритие на НЕТ 1, 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, при включване на нов адрес;
настоящи абонати на безсрочен договор (подписали безсрочен договор или такива, чиито
договор е с изтекъл първоначален минимален срок).

5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
а) Всички частни клиенти, които сключат безсрочен договор за услуга Предплатен интернет 55 Mbps в
периода на Промоцията (от 20.05.2016 г. до 30.06.2016 г. включително), ще получат 10 лв. с ДДС
отстъпка от еднократната цена за ползване на услугата за период от 6 месеца.
б) Стандартната еднократна цена за ползване на услугата Предплатен интернет за период от 6 месеца
е 69,00 лв. с ДДС, промоционалната еднократна цена за ползване на услугата Предплатен интернет за
период от 6 месеца е 59,00 лв.
в) Сключването на безсрочен договор при условията на промоцията не може да стане по-късно от
30.06.2016 г.
г) Абонатите имат право да се възползват от настоящата промоция еднократно.
д) Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки (безплатен месец от "Покани приятел"
или от онлайн заявка).
6. ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА:
а) С това предложение потребителите получават високоскоростен достъп до Интернет 55 Mbps.
Обявената скорост е скорост за download. Скоростта за upload e 15 Mbps. Скоростите към
международното и българско интернет пространство са симетрични и максимално достижими.

б) Сключва се безсрочен договор с еднократна цена от 59 лв. с ДДС за ползване на услугата за период
от 6 месеца, след изтичане на предплатения период, абонатите могат да изберат друга услуга от
продуктовото портфолио на NET1 или да предплатят за нови 6 месеца при стандартна цена на услугата.
в) Услугата е предплатена. Заплаща се еднократно за ползване на услугата за период от 6 месеца. Не
се заплащат такси всеки месец.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция:
• Заявява желание да се възползва от промоцията в някой от търговските офиси на НЕТ 1, на телефон
0700 35 035 или писмено чрез формата за контакт на www.net1.bg
• подписва безсрочен договор според правилата по т. 5 и т.6.
8.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

След изтичане на предплатения период, абонатът може да избере друга услуга от стандартната ценова
листа на НЕТ 1 или да предплати авансово за нов период от 6 месеца при стандартна цена на услугата.
В случай, че не избере нито една от двете опции, достъпът до услугата се преустановява след изтичане
на предплатения период.
9. 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 Предплатена услуга или Общите
условия за предоставяне 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.
НЕТ 1 си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува измененията на интернет
страницата си www.net1.bg
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