ИНТЕРНЕТ

I.

 Име на услугата: blizoo NЕТ100

ПАРАМЕТРИ

II.







III.

Скорост <Download> до 100 Mbps
Скорост <Upload> до 5 Mbps
Обявените скорости са максимално достижими
Скоростите са симетрични към международното и BG Интернет пространство
Услугата се предоставя с включен кабелен модем за достъп до Интернет DOCSIS3
Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност за включване към
мрежата на blizoo

ЦЕНА

Месечна цена, 24-месечен договор
 Бонус за целия период на договора „Двойна
Интернет скорост“. Стандартно услугата се
предоставя със скорост на download 50 Mbps,
upload 4 Mbps

1999 лв./мес.

Стандартна месечна цена, безсрочен договор

3099 лв./мес.

Всички цени са в лева с включен ДДС
Цените на услугите важат за нови клиенти
Еднократна инсталационна цена за включване на нов адрес: 9,90 лв.
В месеца на включване се дължи изравнителна такса равна на броя дни на ползване от
датата на инсталация на услуга до последния ден на месеца. Изравнителната такса в
месеца на включване е на база месечната цена
 BLIZOO запазва правото си на промени в телевизионната програмна схема





Период на търговска активност: 12.11.2015 - 31.12.2015 г.

IV.

ОБОРУДВАНЕ

 Услугата се инсталира със кабелен модем за достъп до Интернет DOCSIS3
 Оборудването остава собственост на blizoо

V.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 Клиентът сключва договор за ползване на услугата за избран от него срок
 Услугата се предоставя при наличие на теxническа възможност за включване към
мрежата на blizoo и се инсталира след предварително уговорен ден и час за посещение
 След изтичане на срока на договора, той става безсрочен и услугата започва да се
таксува по стандартна цена при безсрочен договор
 Услугата може да се използва от нови и настоящи клиенти необвързани със срочен
договор
 Услугата може да се използва и от настоящи клиенти с неизтекъл срочен договор, когато
абонаментът представлява преминаване към по-висок тарифен план (по-висока месечна
цена с 5 лв., извън месеците със специална промо цена)

1



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
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