ПАКЕТ ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ


Двоен пакет blizoo МИНИ ФИКС

ПАРАМЕТРИ










До 40 Аналогови програми
Телефонна услуга blizoo Call Unlimited BG Fix с включени 2000 минути на месец за
разговори към фиксирани мрежи в България и 5000 минути за разговори в мрежата
на blizoo, след изчерпване на включените минути, разговорите се таксуват по
стандартната ценова листа на blizoo
Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец
Без такса свързванe, първоначален период на таксуване 30 секунди, след това
таксуването е на секунда
Разговорите към мобилни мрежи и международни зони (1 - 4), се тарифират
съгласно настояща ценова листа
При пренасяне на фиксиран номер в мрежата на blizoo - допълнителен бонус:
пакет blizoo MobiZone с 50 минути за разговори към всички мобилни мрежи в
страната и международни мрежи в 1-ва зона
Услугута се предоставя с устройство кабелен модем Docsis2
Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност за включване към
мрежата на blizoo

ЦЕНА
Стандартна месечна цена

22.99 лв.

При подписване на безсрочен договор

Месечна цена

20.99 лв.

При подписване на 12-месечен договор

Месечна цена

15.99 лв.

При подписване на 18 или 24-месечен
договор







Еднократна инсталационна цена за включване на нов адрес: 9.90 лв.
Цените на услугите са с включен ДДС
Цените на услугите са в сила от 15.06.2015 и важат до 31.08.2015 г.
Цените на услугите са валидни за нови клиенти, както и за настоящи клиенти на
blizoo, не обвързани със срочни договори
В месеца на включване се дължи такса равна на броя дни на ползване от датата на
инсталация на услуга
Допълнителнителният бонус при пренос на фиксиран номер влиза в сила от първо
число на месеца, следващ успешния пренос на номер в Близу и важи до края на 18
или 24- месечния договор

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ




Инсталацията на услугата се извършва след предварително уговорен ден и час за
посещение. Инсталираното оборудване остава собственост на blizoo
Клиентът сключва договор за ползване на услугата за избран от него срок
След изтичане на първоначалния минимален срок на договора, той става
безсрочен и услугата започва да се се таксува по цена при безсрочен договор










Услугата може да се използва и от настоящи клиенти с неизтекъл срочен договор,
когато абонаментът за услугата, представлява преминаване към по-висок тарифен
план (по-висока месечна цена с 5 лв., извън месеците със специална промо цена)
Договор за ползване на услуга може да бъде сключен предварително в магазин на
blizoo или с мобилен търговски консултант, както и в момента на инсталация на
услуга
При предсрочно прекратяване на договора (преди изтичане на минималния срок),
потребителят дължи всички месечни абонаментни такси от датата на
преждевременното прекратяване до датата на изтичане на първоначалния
минимален срок на договора
Цената за ползване на услугата започва да се таксува от датата на констативния
протокол за предоставяне на услугата в дома или офиса на клиента
Услугите се заплащат в месеца на ползване, срок за плащане 15-то число на
месеца
При неплащане на една месечна такса услугите се спират поради неплащане.
Възстановяването им се извършва автоматично до 2 часа след извършено
плащане от страна на клиента
При предплата на 6 или 12 месечни абонаментни такси, клиентът получава
отстъпка в размер на 5% или 10%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
MobiZone 100+
2.99 лв. /мес.
 100 минути към всички
мобилни мрежи в
страната и
международни към 1-ва
зона

MobiZone 200+
4.99 лв. /мес.
 200 минути към всички
мобилни мрежи в
страната и
международни към 1-ва
зона

Talk FIX 400+
1.99 лв. /мес.
 400 мин. към всички
фиксирани мрежи в
България

LIVE.BLIZOO.BG
1.99 лв. /мес.
 Телевизия, когато и
където пожелаете!

Talk All 400+
6.99 лв. /мес.
 400 мин. към всички
фиксирани и мобилни
мрежи в България

