ОНЛАЙН ДИРЕКТ ПРОМОЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е Онлайн Директ ООД, ЕИК 131162001, адрес:
гр. София, ул. Индустриална 11, корпус 2, ет. 4, наричан по-долу за
краткост Оператора.
2. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ сключва срочен договор.
2.2. Право да се възползват имат нови и настоящи потребители на Оператора.
2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯ получава 1 (един) месец безплатно ползване на услуга ако сключи
договор за една година на пакет „Икономичен“ за интернет, цифрова телевизия или
двоен пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯ получава 3 (три) месеца безплатно ползване на
услуга, ако сключи договор за две години на пакет „Икономичен“ за
интернет, цифрова телевизия или двоен пакет.
2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯ получава 2 (два) месеца безплатно ползване на услуга, ако сключи
договор за една година на пакет „Стандартен“ или „Разширен“ за интернет, цифрова
телевизия или двоен пакет. ПОТРЕБИТЕЛЯ получава 5 (пет) месеца безплатно
ползване на услуга, ако сключи договор за две години при избор на план
„Стандартен“ или „Разширен“ за интернет, цифрова телевизия или двоен пакет.
2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯ не трябва да има задължения към Оператора към момента на
сключване на договора.
2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се възползва от настоящата промоция
еднократно.
2.7. При последващо заявяване на услуга/пакет с по-висока скорост/по-голям брой
телевизионни програми в периода на промоцията, ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се
възползва от настоящите промоционални условия.
2.8. ПОТРЕБИТЕЛИ, които имат действащ срочен договор с Оператора и той не
е изтекъл, могат да преминат към настоящите промоционални условия, ако заявят
услуга/пакет с по-висока скорост/по-голям брой телевизионни програми и сключат
договор с нова срочност.
2.9. Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за
избраната услуга/пакет.
2.10. Ценова листа на услугите, установени от Оператора са публикувани на интернет
страницата на фирмата - www.onlinedirect.bg.
адрес: ул. Индустриална 11, корпус 2, ет.4
те л : 080 0 15 225 / 0700 16225,

3. Промоционалните условия важат за следните услуги:
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП
Пакет
Икономичен
Стандартен
Разширен

скорост
32 mbps
48 mbps
64 mbps

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Пакет

брой тв канали
повече от 40 програми с високо

Икономичен

качество
повече от 105 програми, от

Стандартен

които над 10 с HD качество
повече от 160 програми, от

Разширен

които над 25 с HD качество

ДВОЕН ПАКЕТ
Пакет

скорост

брой тв канали

Икономичен

32 mbps

повече от 40 програми с
високо
качество

48 mbps

повече от 105 програми, от
които над 10 с HD качество

64 mbps

повече от 160 програми, от
които над 25 с HD качество

Стандартен
Разширен

адрес: ул. Индустриална 11, корпус 2, ет.4
тел: 0800 15 225 / 0700 16 225,office@onlinedirect.bg

4. Промоционалните условия включват следните отстъпки:

Услуга

Пакет

Брой безплатни
месеци при 12
месечен договор

Интернет
Интернет
Интернет

Икономичен
Стандартен
Разширен

1
2
2

3
5
5

Брой безплатни
месеци при 12
месечен договор

Брой безплатни
месеци при 24
месечен договор

Икономичен

1

3

Стандартен

2

5

Разширен

2

5

Услуга

Пакет

Брой безплатни
месеци при 12
месечен договор

Брой безплатни
месеци при 24
месечен договор

Двоен пакет
Двоен пакет
Двоен пакет

Икономичен
Стандартен
Разширен

1
2
2

3
5
5

Услуга
Цифрова
телевизия
Цифрова
телевизия
Цифрова
телевизия

Пакет

Брой безплатни
месеци при 24
месечен договор

*Необходимо условие за сключване на договор е наличието на техническа възможност за предоставянето на
услугата.

5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на град София в зони, в които
Оператора има покритие.

6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Периодът за провеждане на промоцията е от 03.08.2015г. - без крайна дата.
адрес: ул. Индустриална 11, корпус 2, ет.4
тел: 0800 15 225 / 0700 16 225,office@onlinedirect.bg

