ПРОМОЦИЯ ЗА ПРЕДПЛАЩАНЕ НА ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВА
ТЕЛЕВИЗИЯ
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е Онлайн Директ ЕООД, ЕИК 131162001,
адрес: гр. София, ул. Индустриална 11, корпус 2, ет. 4, наричан по-долу
за краткост Оператора.
2. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ предплаща месечни такси.
2.2. Право да се възползват имат нови и настоящи ПОТРЕБИТЕЛИ
на Оператора на срочни и безсрочни договори.
2.3. Нов или съществуващ ПОТРЕБИТЕЛ, който предплати шест
абонаменти такси на Интернет пакет, Цифрова телевизия или Двоен пакет
на безсрочен договор или договор без промоционални условия, получава
един безплатен месец след изтичането на предплатения период.
2.4. Нов или съществуващ ПОТРЕБИТЕЛ, който предплати дванадесет
абонаменти такси на Интернет пакет, Цифрова телевизия или Двоен пакет
на безсрочен договор или договор без промоционални условия, получава
три безплатни месец след изтичането на предплатения период.
2.5. Нов или съществуващ ПОТРЕБИТЕЛ, който предплати двадесет и
четири абонаменти такси на Интернет пакет, Цифрова телевизия или
адрес: ул. Индустриална 11, корпус 2, ет.4
тел: 0800 15 225 / 0700 16 225, sales@onlinedirect.bg

Двоен пакет на безсрочен договор или договор без
промоционални условия, получава пет безплатни месецa след
изтичането на предплатения период.
2.6. Предлащането за шест и дванадесет месеца важи само за
безсрочни или едногодишни договори без промоционални условия.
2.7. Предплащането за двадесет и четири месеца важи само
за двугодишни договори.
2.8. ПОТРЕБИТЕЛЯ не трябва да има задължения към Оператора
към момента на сключване на договора.
2.9. Нов ПОТРЕБИТЕЛ на Цифрова телевизия или Двоен пакет, който
предплати дванадесет месечни такси, получава устройството за телевизия
безплатно за ползване за срока на промоционалните условия. При всички
други случаи, устройството се заплаща. Единичната цена е

100 лв. с включен ДДС.
2.10. При последващо заявяване на услуга/пакет с по-висока скорост/поголям брой телевизионни програми в периода на промоцията,
ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се възползва от настоящите
промоционални условия.
2.11. Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и
промоции за избраната услуга/пакет.
2.12. При конфигурация на пакет по избор, ПОТРЕБИТЕЛЯ може да
се възползва от текущата промоция.
2.13. Всички допълнителни услуги се заплащат по цени, установени от
ОПЕРАТОРА и публикувани на интернет страницата на фирмата
www.onlinedirect.bg.
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3. Промоционалните условия важат за следните услуги:
Интернет достъп
Абонамент
Икономичен
Стандартен
Разширен

Скорост
50 mbps
70 mbps
90 mbps

Цифрова телевизия
Пакет

Брой телевизионни програми
Повече от 60 програми с
високо качество
Повече от 150 програми с
високо качество
Повече от 180 програми с
високо качество

Икономичен
Стандартен
Разширен

Двоен пакет
Абонамент
Икономичен интеренет достъп + Икономичен
пакет цифрова телевизия
Икономичен интеренет достъп + Стандартен
пакет цифрова телевизия
Икономичен интеренет достъп + Разширен
пакет цифрова телевизия
Стандартен интеренет достъп + Икономичен
пакет цифрова телевизия
Стандратен интеренет достъп + Стандартен
пакет цифрова телевизия
Стандартен интеренет достъп + Разширен
пакет цифрова телевизия
Разширен интеренет достъп + Иконмичен
пакет цифрова телевизия
Разширен интеренет достъп + Стандартен
пакет цифрова телевизия
Разширен интеренет достъп + Разширен
пакет цифрова телевизия

Интернет скорост + брой телевизионни
програми
50Mbps + 60 канала
50Mbps + 150 канала
50Mbps + 188 канала
70Mbps + 60 канала
70Mbps + 150 канала
70Mbps + 188 канала
90Mbps + 60 канала
90Mbps + 150 канала
90Mbps + 188 канала
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4. Промоционалните условия включват следните отстъпки
Услуга
Интернет
Интернет
Интернет
Цифрова телевизия
Цифрова телевизия
Цифрова телевизия
Двоен пакет
Двоен пакет
Двоен пакет

Брой предплатени
месеци
6
12
24
6
12
24
6
12
24

Брой получени
безплатни месеци
1
3
5
1
3
5
1
3
5

*Необходимо условие за сключване на договор е наличието на техническа възможност за
предоставянето на услугата.

5. Териториален обхват на промоцията
Промоцията се провежда на територията на град София в зони на покритие на
Оператора и при наличие на техническа възможност.

6. Продължителност на промоцията
Периодът за провеждане на промоцията е от 22.04.2019г. – 22.07.2019г.
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