
 
 

                

 
                                                                                                                                              

blizoo Fiber Power – ТВ услуга Февруари 2013 
 
Условия за използване на услугата. 

 
1.  ИМЕ НА УСЛУГАТА:     blizoo TV  
 
2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:                        
Цифровата телевизионна услуга blizoo TV предоставя:  

• до 60 аналогови програми; 
• възможност за безплатно гледане на аналогова телевизия на 2-ри телевизор. 

 
3. ЦЕНА:                        

  

Стандартна цена: 
Важи при сключване на  безсрочен договор 

 
 

 
18,90 лв. 

 
Месечна цена:   

Важи при сключване на  12-месечен договор 16,90 лв. 

Месечна цена: 
Важи при сключване на  18- месечен договор 

11,90 лв. 

Всички цени са в лева с включен ДДС. 
Изравнителната такса за месеца на включване е на база месечна цена. 
Необходимо условие за сключване на договор е наличието на техническа възможност за предоставяне на услугата.  
 
4. УСЛОВИЯ:  

• Клиентът сключва договор за услугата за избран от него срок.  
• След изтичане срока на договора (12 или 18 месеца), услугата се таксува по 

стандартна цена. 
• При предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойка равна на 

дължимите такси за услугата за периода от датата на преждевременното 
прекратяване до края на срока на договора. 

 
5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:  
Услугата се предоставя на територията на всички градове, в които blizoo предлага 
аналогова телевизионна услуга. 
 
Програмната схема за всеки отделен град може да варира – за точната програмна схема, 
моля проверете в офис на blizoo, като blizoo си запазва правото да променя програмната 
схема. 
 
6. ПЕРИОД НА ТЪРГОВСКА АКТИВНОСТ:   11 Февруари 2013 г. - 31 Март 2013 г. 
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