blizoo Fiber Power – ТВ услуги

Условия за използване на услугата.

1. ИМЕ НА УСЛУГАТА:

blizoo Премиум DTV Пролет 2016

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:
Цифровата телевизионна услуга blizoo Премиум DTV предоставя:
 160+ канала най-добра селекция от български, чуждестранни и детски цифрови
програми, между които:
 30 HD канала (вкл. HD Life+, HD Sport, HD Diema Extra)
 Пакет за възрастни;
 ТВ СПРАВОЧНИК HD ЗАПИС - нов удобен и функционален ТВ Справочник с възможности
за търсене, маркиране, отместване във времето и запис на предавания /услугата
изисква ползването на цифров приемник ADB-2840/;
3. ЦЕНА:

Стандартна цена:
Важи при сключване на безсрочен договор
Месечна цена:
Важи при сключване на 12-месечен договор
Месечна цена:
При сключване на 18 или 24 - месечен договор
Специална промо цена с 50% отстъпка:
Отнася се за първите 3 пълни календарни месеца при сключване на
24-месечен договор
Важи само за нови клиенти.

38,99 лв.
33,99 лв.

29,99 лв.

Всички цени са в лева с включен ДДС. Изравнителната цена за месеца на включване е на база месечна цена за съответния срок на договора.
Необходимо условие за сключване на договор е наличието на техническа възможност за предоставяне на услугата. Услугите са достъпни само
за едно крайно устройство. За всяко следващо, се заплаща съгласно ценовата листа на blizoo. HD програмите са достъпни при наличие на HD
оборудване. Функцията ТВ Справочник изисква ползването на цифров приемник ADB-2840.
blizoo си запазва правото на промени в програмната схема.

4. ОБОРУДВАНЕ:
blizoo Премиум DTV се инсталира с HD STB/CAM.
Оборудването остава собственост на blizoo.

5. УСЛОВИЯ:
 Клиентът сключва договор за услугата за избран от него срок.
 След изтичане срока на договора (12, 18 или 24 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 по желание на клиента, последният
дължи неустойка равна на дължимите такси за услугата за периода от датата на
прекратяването до края на срока на договора.
 Офертата е валидна за нови и настоящи клиенти на blizoo, необвързани със срочни
договори.
6. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:
Услугата се предоставя на територията на всички градове, в които blizoo предлага цифрова
телевизионна услуга с посочените технически параметри.
7. ПЕРИОД НА ТЪРГОВСКА АКТИВНОСТ: 01 април 2016 г. - 30 април 2016 г.
8. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
 blizoo TV HD Mix 1,99 лв./месец
/Discovery Sience HD, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, ID Xtra HD /



blizoo HBO TV - 7,99 лв./месец
/HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD, HBO+1, HBO GO/



blizoo HBO Max TV- 9,99 лв./месец
/HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD, HBO+1, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD, HBO GO /



blizoo Езиков пакет /турски/ - 2,99 лв./месец
/Show TV, Euro D, Euro Star, NTV Avrupa, Samanyolu Avrupa, Planet Türk, Planet Mutfak, Kral Tv/

