Сателитна телевизия от Мтел
Описание:
Със сателитната телевизия от Мтел получаваш:


HD канали в най-ниския пакет;



Безплатно HD оборудване;



Над 200 безплатни допълнителни канали;



Безплатна инсталация;



Професионалнa инсталация;



24/7 техническа поддръжка;

Сателитна
телевизия:
Икономичен
пакет

Сателитна
телевизия:
Стандартен
пакет

Сателитна
телевизия:
Разширен
пакет

9.90лв

13.90лв

14.95лв

11.90 лв.

16.90 лв.

29.90 лв.

Брой канали в
пакета

40+ канала

60+ канала

80+ канала

виж

виж

виж

Включени HD
канали

3

9

21

При 2-годишен абонамент:

Промоционална
такса

Месечна
такса

Телевизия

Стандартна такса

При 2-годишен абонамент:

Отстъпка

Допълнителна
отстъпка при
поръчка онлайн

Сателитна
телевизия:
Икономичен
пакет

Сателитна
телевизия:
Стандартен
пакет

Сателитна
телевизия:
Разширен
пакет

Една месечна
такса

Една месечна
такса

Една месечна
такса

Условия:


Всички посочени цени са в лева с ДДС.



Срок на промоционалното предложение – 01.05 – 31.05.2016 г.



Промоционалното предложение за Сателитна телевизия е валидно при сключване на 2годишен абонамент за Сателитна телевизия.



Промоционалната месечна такса се прилага до изтичане на срока на сключения
абонамент за фиксираната услуга. След това се прилагат стандартните цени.



Настоящи абонати на фиксирани услуги от Мтел могат да се възползват от
промоционалното предложение, в случай, че първоначалният срок на абонамента им за
фиксирана услуга е изтекъл или до изтичането му остава най-много 3 месеца.



Промоционалното предложение не може да се комбинира с други промоции.



Месечната такса за Сателитна ТВ важи само за избрания основен пакет и
допълнителните приемници/карти, а допълнителните пакети и услуги се заплащат
съгласно действащите за тях цени.



На клиента се предоставя безплатно оборудване за ползване за срока на абонамента.



Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници/карти за ползване
на 2-ри, 3-ти и 4-ти телевизор срещу допълнителна месечна такса 4,90 лв. без
обвързване за всеки допълнителен ТВ приемник/карта. За клиенти, сключили 2годишен абонамент за Сателитна телевизия допълнителната месечна такса е 2,45 лв.
без обвързване за всеки допълнителен ТВ приемник/карта.



Допълнителните ТВ приемници се активират само на адреса, на който се ползва
основният ТВ приемник.



На един адрес не може да се активира повече от един абонамент за един пакет за
"Сателитна телевизия".



ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор се ползват
и на допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ приемник за
всеки от тях.



Допълнителен пакет за Сателитна телевизия (HBO & Cinemax, Diema Extra и др.) не
може да се ползва самостоятелно, а само към абонамент за основен пакет
(Икономичен, Стандартен или Разширен). Абонаментът за допълнителните пакети е
месечен и може да се прекъсне и възобнови по желание на клиента, без това да се
отрази на срочността на договора за услугата.



Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на
техническа възможност и срещу такса от 19.90 лв.



Предложението е валидно за частни клиенти.



Еднократна такса за активация - 9.90 лв.



Допълнителна информация може да намерите в магазините на Мтел, Хенди или на
безплатен телефон за информация: 0800 20 011.

