УСЛУГА ЦИФРОВА И HD ТЕЛЕВИЗИЯ


blizoo PREMIUM DTV

ПАРАМЕТРИ






160 Цифрови, с включени 30 HD програми (пакет HD Life, HD Sport, HD Diema Extra) и
пакет „За възрастни“
7 програми с отложен старт
TV Master - нов удобен ТВ Справочник с възможности за търсене, маркиране, отместване
във времето и запис на предавания (с приемник ADB-2840)
Услугата се предоставя с 1 включен HD set-top-box или CA модул
Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност за включване към
мрежата на blizoo

ЦЕНА
Стандартна месечна цена

38.99 лв.

При подписване на безсрочен договор

Месечна цена

33.99 лв.

При подписване на 12-месечен договор

Месечна цена

29.99 лв.

При подписване на 18-месечен договор

Специална промо цена за първите 2 пълни месеца 14.99
лв.

Месечна цена

29.99 лв.

При подписване на 24-месечен договор












Специална промо цена за първите 3 пълни
месеца 14.99 лв. или
Специално предложение за покупка на комплект
устройства Lenovo Таблет 7” TAB2A7-10 и
Телефон 4“А319“ на цена от 223.00 лв.
Специалнo
предложение
за
покупка
на
устройство Lenovo Таблет 7“ TAB2A7-10 или
Телефон 4“ А319 на цена от 124.00 лв.

Еднократна инсталационна цена за включване на нов адрес: 9.90 лв.
Месечна абонаментна цена за допълнителен приемник: 1.99 лв. (СА модул), 2.99 лв. (SD
set-top-box), 3.99 лв. (HD set-top-box)
Цените на услугите са с включен ДДС
Цените на услугите са в сила от 07.09.2015 и важат до 30.09.2015 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

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ



Телевизионната услуга се предоставя на 1 устройство, за всяко следващо се заплаща
съгласно ценовата листа на blizoo
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 (повисока 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 ТВ ПАКЕТИ
HD Mix
1.99 лв. /мес.
 Eurosport HD
 Eurosport 2 HD
 Discovery Sience HD
 Discovery HD Showcase
 Animal Planet HD
 ID Xtra HD
HD Diema Extra
3.99 лв. /мес. (включен в
Premium DTV)
 Diema Sport HD
 Diema Sport 2 HD
 Trace Sport Starts
HD Sport+
4.99 лв. /мес. (включен в
Premium DTV)
 Nova Sport HD
 bTV Action HD
 Ring HD
 Outdoor Channel HD
 Penthouse HD
HD Extra Sport+
6.99 лв. /мес.
 пакет HD Diema Extra
 пакет HD Sport+

HD Life+
4.99 лв. /мес. (включен в
Premium DTV)
 Travel Channel HD
 History HD
 iConcerts HD
 MTV Live HD
 Food Network HD
 Luxe Tv HD
 Fashon HD
 National Geographic HD
 Nat Geo Wild HD
 Fox HD, Fox Life HD
 Fox Crime HD
 24Kitchen HD
ТУРСКИ ЕЗИКОВ ПАКЕТ
2.99 лв. /мес.
 Show TV
 Euro D
 Euro Star
 NTV Avrupa
 Samanyolu Avrupa
 Planet Türk
 Planet Mutfak
 Kral TV
LIVE.BLIZOO.BG
1.99 лв. /мес.
 Телевизия, когато и където
пожелаете!

HBO
7.99 лв. /мес.
 HBO HD
 HBO
 HBO+1
 HBO Comedy
 HBO Comedy HD
 HBO GO
HBO Max
9.99 лв. /мес.
 HBO HD
 HBO, HBO+1
 HBO Comedy
 HBO Comedy HD
 HBO GO
 Cinemax
 Cinemax HD
 Cinemax2
 Cinemax 2 HD
ПАКЕТ ЗА ВЪЗРАСТНИ
2.99 лв. /мес. (включен в
Premium DTV)
 Brazzers TV
 Hustler TV
 Dorcel TV
 Private TV
 Frenchlover TV

