УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КАМПАНИЯ
„ИНТЕРНЕТ 55MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV ПРИ БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА
ПРОМО ЦЕНА ОТ 24,90 ЛВ./МЕСЕЦ“
НА НЕТ 1 ЕООД

ОРГАНИЗАТОР
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), промоционална търговска кампания през
периода от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. вкл. – „ИНТЕРНЕТ 55MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ +
POCKETTV ПРИ БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА ПРОМО ЦЕНА ОТ 24,90 ЛВ./МЕСЕЦ“
1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА:
„ИНТЕРНЕТ 55MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV ПРИ БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР НА
ПРОМО ЦЕНА ОТ 24,90 ЛВ./МЕСЕЦ“
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Предложението по настоящата промоция е валидно за срок от 01.07.2020 г. до 31.07.2020
г. вкл. През този период лицата, отговарящи на условията по Раздел 4, могат да подават
заявка за включване към предлаганите от НЕТ1 услуги при условията на настоящата
търговска кампания (промоция).
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Промоцията е валидна за територията на гр. София и гр. Божурище.
4. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:
4.1. Всяко физическо лице, което желае за първи път да стане абонат на НЕТ1 (нови
абонати).
4.2 В кампанията могат да участват и физически лица, които вече са ползватели на услуга
на НЕТ1 (текущи абонати), ако в срока на провеждане на промоцията отговарят на едно
или няколко от следните условия:
4.2.2 когато заявяват услугите по промоцията на нов, допълнителен адрес (заявяват
услугата като втора);
4.2.3 имат действащ безсрочен договор за услуга или пакет от услуги на НЕТ1;
4.2.4 имат действащ срочен договор за услуга или пакет от услуги на НЕТ1, по силата на
който ползват услуга и/или пакет от услуги, с по-ниска месечна абонамента цена,
включително и отстъпките, от предлаганата промоционална цена и чиито срок ще изтече
след по-малко от 3 (три) месеца към датата на подаване на заявката за участие в
промоцията.
5. 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.
5.2. НЕТ1 ще предостави на Участник в промоцията търговска отстъпка както следва:
всички Участници, които сключат безсрочен договор за пакет „ИНТЕРНЕТ 55MBPS +
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ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV” през промоционалния период (срок на промоцията) ще

получат 5,10 лева (пет лева и 10 ст.) отстъпка от месечния абонамент за пакет
„ИНТЕРНЕТ 55MBPS + ТЕЛЕВИЗИЯ + POCKETTV при безсрочен договор” за срока
на ползване на услугата (докато потребителят не прекрати договора и/или не заяви
ползването на допълнителна или нова услуга). В допълнение, за заявките, постъпили
от 01.07.2020 г. до края на срока на промоцията, Участниците не дължат и не
заплащат инсталационна такса в размер на 30.00 (тридесет) лева.
5.3. Потребителите, възползвали се промоционалното предложение, заплащат всички
други такси съобразно действащите към момента на сключване на договора им ценоразпис
на НЕТ1.
5.4. Настоящата промоцията не може да се комбинира с други промоции, кампании
и/или и отстъпки, в т.ч. и за предплащане и отстъпка при online заявка.
5.5. Промоцията може да се комбинира с кампанията на НЕТ1 „Доведи приятел”.
6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
6.1 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 услугите от пакета и след направена проверка за
техническа възможност за доставяне на услугата, на която се установи невъзможност за
доставка на заявената услуга, НЕТ1 може да откаже да сключи договор с участника като
това няма да се тълкува като неизпълнение на негово задължение.
6.2 Участниците 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.
6.3 Участниците 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 интернет
страницата на НЕТ 1: www.net1.bg
6.4 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.
6.5 Настоящите Условия са достъпни за Абонатите във всеки офис на НЕТ 1 ЕООД в гр.
София и на интернет страницата на НЕТ1 www.net1.bg. НЕТ1 има право да ги изменя и
допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо. Изменението и
допълнението се обявяват на интернет страницата на НЕТ1 www.net1.bg.Действието на
изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата на НЕТ1.
Заявяването на участие в промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила. С
подписа си в индивидуалния договор участникът декларира, че се съгласява с настоящите
Общи условия.
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