blizoo Fiber Power – Интернет услуги, Лято 2014
Условия за използване на услугата.
1. ИМЕ НА УСЛУГАТА: blizoo Net 50
2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:
Интернет услуга blizoo Net 50 предоставя:
 Максимална скорост на download до 50 Mbps;
 Максимална скорост на upload до 4 Мbps.
Посочените скорости са изравнени за BG и международното интернет пространство.
При предоставяне на услугата чрез CMTS (модем Docsis), клиентът получава и възможност да
ползва blizoo АTV на един ТВ приемник.
3. ЦЕНА:
Стандартна цена:
Важи при сключване на безсрочен договор

24,99 лв.

Месечна цена:
Важи при сключване на 12-месечен договор

22,99 лв.

Месечна цена:
Важи при сключване на 18- месечен договор

19,99 лв.

Специална промо цена

9,99 лв.

Отнася се за първите 2 пълни месеца от договора и важи само за нови клиенти

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.
 Инсталационнa 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.

5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:
Услугата се предоставя на територията на всички градове, в които blizoo предлага интернет
услуга с посочените технически параметри.
6. ПЕРИОД НА ТЪРГОВСКА АКТИВНОСТ: 11 Април 2014 г. – 31 Август 2014 г.

