УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ „ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ ВИ ДОМ“
НА НЕТ 1 ЕООД
Настоящите правила определят условията на провежданата от “НЕТ 1” ЕООД, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 175335782, със седалище в
гр. София и адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Асен
Йорданов“ №14, ет. 3, ДДС № BG175335782, (НЕТ1) по-долу наричан „Организатор”,
търговска кампания през периода от 15.05.2018 г. до 31.12.2018 г. вкл. – „ДОБРЕ
ДОШЛИ В НОВИЯ ВИ ДОМ “:
I. Наименование на ПРОМОЦИЯТА: „ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ ВИ ДОМ“
II. Срок на промоцията: Предложението по настоящата промоция е валидно за срок от
15.05.2018 г. до 31.12.2018 г. г. вкл. През този период лицата, отговарящи на условията
по раздел IV, могат да подават заявка за включване към предлаганите от НЕТ1 услуги при
условията на настоящата търговска кампания.
III. Териториален обхват: Промоцията е валидна за територията на гр. София.
IV. Кой може да участва:
i) Всяко физическо лице, което желае за първи път да стане абонат на НЕТ1 (нови
абонати) и което e собственик, ползвател или обитател на самостоятелен обект (жилище,
офис, ателие и др.) в сграда, етажна собственост, отговаряща на условията по т.5.2.2 и
намираща се на територията на гр. София.
В кампанията могат да участват и физически лица, които вече са ползватели на услуга на
НЕТ1 (стари абонати), ако заявяват нова, допълнителна услуга от НЕТ1 на адрес,
различен от адреса на ползване на услугата, по която имат сключен договор с НЕТ1 в
сграда, етажна собственост, отговаряща на условията по т.5.2.2 и намираща се на
територията на гр. София и ако са изпълнили всички свои задължения по действащия си
договор с НЕТ1. В този случай условията на кампанията са валидни само и единственото
за новата заявена от стария абонат услуга.
V. Условия на промоцията:
5.1. Лице, отговарящо на условията за участие, или упълномощено от него лице през
срока на промоцията може да подава заявка за достъп до услугите, предоставяни от НЕТ1
при условията на настоящата промоция, посочени в този раздел.
5.2 Организаторът ще предостави на Участник в промоцията търговска отстъпка,
съобразно офертните предложения по-долу, при кумулативното наличие на следните
условия:
5.2.1. участникът да отговаря на условията, посочени в раздел IV и
5.2.2. в срока на промоцията да има подадени заявки за предоставяне от НЕТ1 на
услугите „достъп до интернет” и/или „цифрова телевизия” от определен брой (процент от
общия брой) от собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в
дадена сграда - етажна собственост, които собственици, ползватели или обитатели
отговарят на критериите за участие в настоящата кампанията. С оглед избягване на
съмнение, нужният брой заявки може да бъде подаван както едновременно (накуп), така и
последователно като в последния случай всички заявки следва да са направени в срока на
настоящата търговска кампания.
5.3. Офертни предложения:
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5.3.1. Офертно предложение 1: При постъпили заявки, съобразно условията на т.5.2.2 погоре, от минимум 40% (четиридесет на сто) от общия брои от собствениците,
ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда- етажна собственост,
отговарящи на условията за участие, посочени в раздел IV по-горе, Организаторът ще
предостави предлаганите от него услуги на всички желаещи да ползват тези услуги
собственици, ползватели или обитатели на самостоятелни обекти в сградата –етажна
собственост, отговарящи на условията в раздел IV, без такса за първоначално включване
и с търговска отстъпка в размер на една (1) месечна абонаментна такса от избраната от
съответния потребител услуга. Офертно предложение 1 не се предлага и не важи за
предплатени услуги и при заявка за сключване на безсрочен договор, предлагани от
Организатора.
5.3.2. Офертно предложение 2: При постъпили заявки, съобразно условията на т.5.2.2 погоре, от над 40% (четиридесет на сто) от общия брои от собствениците, ползвателите или
обитателите на самостоятелни обекти в сграда- етажна собственост, отговарящи на
условията за участие, посочени в раздел IV по-горе, Организаторът ще предостави
предлаганите от него услуги на всички желаещи да ползват тези услуги собственици,
ползватели или обитатели на самостоятелни обекти в сградата –етажна собственост,
отговарящи на условията в раздел IV, без такса за първоначално включване и с търговска
отстъпка в размер на две (2) месечни абонаментни такси от избраната от съответния
потребител услуга. Офертно предложение 2 не се предлага и не важи за предплатени
услуги и при заявка за сключване на безсрочен договор, предлагани от Организатора.
5.3.3 В допълнение към Офертно предложение 2 и при предоставяне на валидно взето
решение от страна на компетентния орган на управление на етажната собственост
Организаторът ще предостави и монтира безплатно, по избор на етажната собственост,
едно от следните устройства:
i) WiFi устройство за общите части пред сградата етажна собственост или друго място,
посочено в решението на компетентния орган, с включена и активна услуга „достъп до
интернет”. Устройството става собственост на етажната собственост. С оглед избягване
всякакво съмнение, всички разходи по ползване на устройството – в т.ч и режийни за ел.
захранване за устройството, са за сметка на етажната собственост.
или
ii) Камера за видео наблюдение и интернет свързаност за това устройство. Камерата за
видео наблюдение става собственост на етажната собственост. С оглед избягване
всякакво съмнение, всички разходи по ползване на устройството – в т.ч и режийни за ел.
захранване за устройството, са за сметка на етажната собственост.
5.4. Потребителите, възползвали се офертните предложения, заплащат всички други такси
съобразно действащите към момента на сключване на договора им ценоразпис на
Организатора.
6. Предложението за подаване на заявка за съответната услуга е валидно само ако има
техническа възможност за доставка на тези услуги. С оглед избягване на всякакво
съмнение, в случай на отправена заявка от страна на лице, отговарящо на условията за
участие в тази промоция, за ползване на дадена услуга и след направена проверка за
техническа възможност за доставяне на услугата, на която се установи невъзможност за
доставка на заявената услуга, Организаторът може да откаже да сключи договор с
абоната като това няма да се тълкува като неизпълнение на негово задължение.
7. Организаторът предоставя и монтира оборудване в зависимост от избраната от абоната
услуга, което се посочва в съответния индивидуален договор.
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8. Лицата могат да ползват и допълнителните услуги, които предоставя НЕТ1 и които не
попадат в настоящата кампания, по цени, обявени към датата на заявяване на ползването
им.
9. Лицата, имащи право на участие, или упълномощени от тях лица могат да направят
своята заявка за включване във всички офиси на НЕТ1 на територията на гр. София, както
и на следния електронен адрес: mynewhome@net1.bg.
10. За всички останали въпроси, свързани с отношенията между НЕТ1 и неговите абонати
се прилагат разпоредбите на индивидуалните договори, които участниците сключват,
Общите условия, приложими към избраната от потребителя услуга/услуги, предоставяни
от НЕТ 1 ЕООД, достъпни във всеки офис и на интернет страницата на НЕТ 1 и
съответното българско законодателство.
11. Настоящите Условия са достъпни за Абонатите във всеки офис на НЕТ 1 ЕООД в гр.
София и на интернет страницата на Организатора www.net1.bg.
С подписа си в индивидуалния договор участникът декларира, че се съгласява с
настоящите Общи условия.

3

