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УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТОВ ПЕРИОД 

 

1. ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО УСЛУГАТА 

Интернет доставчик - Онлайн Директ ЕООД, ЕИК 131162001, адрес: гр. София, ул. 

Индустриална 11, корпус 2, ет. 4, наричан по-долу за краткост Оператора. 

 

2. УСЛОВИЯ  

2.1. При подписване на 12 или 24 месечен договор за Интернет услуга, Цифрова 

телевизия или Двоен пакет всички нови абонати получават възможност за 15-

дневен безплатен тестови период. 

2.2. Абонатът получава безплатен Wi – Fi рутер за срока на договора на услугата. 

2.3. След изтичане на тестовия период, абонатът заплаща цени посочени в точка 4. 

2.4. Възможността за тестов период НЕ е приложима при: 

- При подписване на безсрочен договор; 

- За настоящи абонати на Оператора; 

- При комбиниране с друга активна промоция; 

- При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата; 

- При повторно заявяване на тестови период на услуга на един и същи адрес в 

рамките на 6 месеца. 

2.5. Ако абонат реши да прекрати ползването на услугата през тестовия период е 

длъжен да върне предоставеното оборудване и да подаде заявка за отказ 

 от услугата по време на 15-дневния период в офис на Оператора.  

2.7. Предоставеното при инсталиране на услугата оборудване остава собственост 

на Онлайн Директ и абонатът е длъжен да го пази от кражби и да го съхранява от 

момента на получаването му на място и начин, гарантиращи надеждно 

предоставяне на услугата. Във всички случаи на загуба, вреди или не връщане 

на оборудването, собственост на Онлайн Директ, абонатът остава отговорен за тези 

щети и вреди и дължи заплащането на стойността му съгласно актуалната 
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ценова листа на Оператора, обявена на интернет страницата му - 

www.onlinedirect.bg 

2.8. В случай, че абонатът не заяви отказ от услугата в рамките на 15-дневния 

тестови период, се счита, че след изтичането му влиза в сила съответният 12/24 

месечен срок на договора, който е сключил първоначално. 

2.9. В рамките на тестовият период не може да се променя параметрите на 

заявената услуга. 

2.10. Всички допълнителни услуги се заплащат по цени, установени от 

ОПЕРАТОРА и публикувани на интернет страницата на фирмата 

www.onlinedirect.bg , освен ако не са включени в промоционалните условия.
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3. Тестовия период важи за следните услуги: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цифрова телевизия  
 

 Абонамент  Брой телевизионни програми  
 

 
Икономичен 

  60 програми с  
 

   
високо качество 

 
 

     
 

 
Стандартен 

  150 програми с  
 

   
високо качество 

 
 

     
 

 
Разширен 

  200 програми с  
 

   
високо качество 

 
 

     
 

   
 

 Двоен пакет 
 

 Абонамент  Интернет скорост + брой телевизионни 
 

    програми 
 

Икономичен интеренет достъп + Икономичен 50Mbps + 60 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Икономичен интеренет достъп + Стандартен 50Mbps + 150 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Икономичен интеренет достъп + Разширен  50Mbps + 200 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Стандартен  интеренет достъп + Икономичен 70Mbps + 60 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Стандратен интеренет достъп + Стандартен  70Mbps + 150 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Стандартен интеренет достъп + Разширен  70Mbps + 200 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Разширен интеренет достъп + Иконмичен  90Mbps + 60 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Разширен интеренет достъп + Стандартен  90Mbps + 150 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

Разширен интеренет достъп + Разширен  90Mbps + 200 канала 
 

пакет цифрова телевизия    
 

     
 

     
 

 

Интернет достъп 

Абонамент Скорост 

Икономичен 50 mbps 

Стандартен 70 mbps 

Разширен 90 mbps 
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4. Промоционални цени, при които клиента може да продължи да ползва 

избраната от него услуга: 

 

Услуга Технически параметри Ценови условия 

Интернет достъп Download / Upload 
Промоционална цена при  

12 месечен договор 

Промоционална цена при  

24 месечен договор 

Пакет Икономичен  50Mbps / 25Mbps 13,99 лв 11,99 лв 

Пакет Стандартен  70Mbps / 35Mbps 17,99лв 15,99 лв 

Пакет Разширен  90Mbps / 45Mbps 21,99 лв 19,99 лв 

 

Услуга Технически параметри Ценови условия 

Интернет достъп 
Брой телевизионни 

канали 

Промоционална цена при  

12 месечен договор 

Промоционална цена при  

24 месечен договор 

Пакет Икономичен  60 канала 13,99 лв 11,99 лв 

Пакет Стандартен  150 канала 17,99лв 15,99 лв 

Пакет Разширен  200 канала 21,99 лв 19,99 лв 

 

 
*Посочените цени са с включен ДДС. 

 

Услуга Технически параметри Ценови условия 

Двоен пакет 

Интернет скорост и  

включени телевизионни 

канали 

Промоционална цена при  

12 месечен договор 

Промоционална цена при  

24 месечен договор 

Икономичен пакет интернет +  

Икономичен пакет телевизия 
50 Mbps + 60 канала 

17,99 лв 15,99 лв 

Икономичен пакет интернет  + 

 Стандартен пакет телевизия 
50 Mbps + 150 канала 

21,99 лв 19,99 лв 

Икономичен пакет интернет +  

Разширен пакет телевизия 
50 Mbps + 200 канала 

23,99 лв 21,99 лв 

Стандартен пакет интернет +  

Икономичен пакет телевизия 
70 Mbps + 60 канала 

21,99 лв 19,99 лв 

Стандратен пакет интернет +  

Стандартен пакет телевизия 
70 Mbps + 150 канала 

23,99 лв 21,99 лв 

Стандартен пакет интернет +  

Разширен пакет телевизия 
70 Mbps + 200 канала 

27,99 лв 23,99 лв 

Разширен пакет интернет +  

Иконмичен пакет телевизия 
90 Mbps + 60 канала 

23,99 лв 21,99 лв 

Разширен пакет интернет +  

Стандартен пакет телевизия 
64 Mbps + 150 канала 

27,99 лв 23,99 лв 

Разширен пакет интернет +  

Разширен пакет телевизия 
64 Mbps + 200 канала 

31,99 лв 26,99 лв 
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4.1. При сключване на двадесет и четири месечен договор за услугата „Двоен 

пакет“ , клиента може да се възползва от допълнителна отстъпка от 100% от 

стандартната месечна такса за допълнителен телевизионен пакет „HBO” или 

„Diema Xtra”, която важи за срока на договора. 

 

 

5. Териториален обхват на промоцията 

 
На територията на град София в зони на покритие на Оператора и при наличие на 

техническа възможност. 

 

 

6. Продължителност на промоцията 

 
Периодът на валидност на промоцията е от  26.07.2019г. – 30.09.2019г. 

 
 

 

  
 


