
 
 

 

blizoo Fiber Power – Пакетни услуги, Ноември 2013 

 
Информация и условия за използване на услугата. 
  
1. ИМЕ:    blizoo 3 Старт 
 
2. ВКЛЮЧЕНА УСЛУГА И ОПИСАНИЕ:  
blizoo 3 Старт  активира тройната пакетна услуга blizoo 3 Старт DTV/Net 25/Call Free, която включва:  
 

3. ЦЕНА:                 

  

Стандартна цена: 
Важи при сключване на  безсрочен договор 

 
 

 
26,90 лв. 

 

Месечна цена: 
 

Важи при сключване на  12- месечен договор 
24,90 лв. 

Месечна цена: 
 

Важи при сключване на  18- месечен договор 
 
 

Допълнителни услуги, включени за срока на договора: 
- blizoo mobile 100+ * 

*Важи само в случай на пренос на номер. blizoo mobile 100+ е пакет с включени 100 мин. на 

месец  за разговори към всички мобилни мрежи в страната. 

19,90 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.  
HD програмите са достъпни при наличие на HD оборудване.   
Услугите са достъпни само за едно крайно устройство. За всяко следващо, се заплаща съгласно ценовата листа на blizoo. 
 

4. ОБОРУДВАНЕ: 
blizoo 3 Старт  се инсталира с SD STB и Docsis2 модем. Клиентът може да избере различно 
оборудбване от това, което се полага за услугата. В този случай се изисква заплащане на 
еднократни такси: за САМодул – 19,90 лв. , за HD STB – 49,90 лв. Оборудването остава 
собственост на blizoo. 

 Цифрова телевизия blizoo Старт DTV 
o висококачествена цифрова телевизия с включени 40 телевизионни програми с 

кристална картина и звук;  
o удобен и функционален ТВ Справочник; 
o възможност за безплатно гледане на аналогова телевизия на 2-ри телевизор. 

 Интернет – blizoo Net 25 
o максимална скорост на download до 25 Mbps;  
o максимална скорост на upload до 3 Мbps. 

      Посочените скорости са изравнени за BG и международното интернет пространство. 

 Телефонна услуга blizoo Call Free 
o с включени 5000 минути в мрежата на blizoo. 



 
 

 

Допълнителен бонус при избор на САМ оборудване: два месеца  пакети blizoo TV HD Микс и blizoo 
TV HD Селект, при сключване на 12 или 18-месечен договор. 
  
5. 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. 

 Инсталационна такса в размер на 9,90 лв. при първоначална инсталация на основна услуга 
на нов адрес. 

 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. 

 Право на участие имат нови и настоящи клиенти на blizoo, не обвързани със срочни 
договори.  

 Допуска се участието на настоящи клиенти на пакетни услуги с неизтекъл срочен договор, 
когато абонаментът за промоцията, представлява преминаване към по-висок тарифен план 
(по-висока месечна цена, извън месеците със специална промо цена). 

 Допълнителнителният бонус при пренос на фиксиран номер влиза в сила от първо число на 
месеца, следващ успешния пренос на номер в blizoo и важи до края на 18 месечния 
договор.  

 
6. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:  
Услугата се предоставя на територията на всички градове, в които blizoo предлага тройна услуга с 
посочените технически параметри. 
blizoo си запазва правото да променя програмната схема. 
 
7. ПЕРИОД НА ТЪРГОВСКА АКТИВНОСТ: 12 Ноември 2013 г. – 15 Януари 2014 г. 
 
8. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 

 blizoo TV HD Селект -  4,90 лв./месец 

/EUROSPORT HD, NATIONAL GEOGRAPHIC HD, NAT GEO WILD HD, OUTDOOR HD, PENTHOUSE HD, BVT ACTION HD, RING TV HD 

 blizoo TV HD Микс - 4,90 лв./месец 
/ TRAVEL CHANNEL HD, FASHION HD, FOOD HD, I CONCERT HD, LUXE HD, MTV HD, HISTORY HD, DISCOVERY SHOWCASE HD, 
DISCOVERY SCIENCE HD, ANIMAL PLANET HD/  

 blizoo HBO TV - 7,90 лв./месец  
/HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD,  HBO+1, HBO GO/  

 blizoo HBO Max TV- 9,90 лв./месец 
/HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD, HBO+1, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD, HBO GO/ 

 Пакет за възрастни - 3,00 лв./месец; 
/Private Spice, Hustler TV, Dorcel TV, Free X TV, Frenchlover TV/  

 blizoo Call 75+      2,90 лв./месец  
включва 75 минути градски, междуградски и международни към  1-ва зона  

 blizoo Call 200+    4,90 лв./месец 
 включва 200 минути градски, междуградски и международни към  1-ва зона 

 blizoo molibe 100+    9,90 лв./месец 
 включва 100 минути към всички мобилни мрежи в страната 


