
 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛЕН КОД 
 
 
 
 
 
 

1. ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО УСЛУГАТА 
 

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 Всички потребители, които са се снабдили с промоционалния код и са го 

предоставили на Онлайн Директ ЕООД, получават отстъпка от услугите на Онлайн 

Директ ЕООД. 
 
2.2. Промоционалният код прави отстъпка 20% от стандартните цени на Оператора, 

които са обявени в интернет страницата му – www.onlinedirect.bg 
 
2.3. Промоционалният код не е поименен и може да се преотстъпва на всяко 

едно лице, което желае да се възползва от него. 
 
2.4 Промоционалният код важи при подписване на 12 или 24 месечен договор 

за Интернет услуга, Цифрова телевизия или Двоен пакет. 
 
2.5. Промоционалният код може да се използва през интернет страницата на 

Оператора – www.onlinedirect.bg, като за целта абонатът трябва да го въведе 

в секцията за онлайн заявка. Също така кода може да бъде използван и в 

търговските обекти на Оператора, след като абонатът го предаде във вид на 

ваучер/брошура, с която разполага. 
 
Заявка с промоционалния код може да бъде изпълнена и по телефонната линия на 

Оператора, чиито телефонни номера са отбелязани на интернет страницата – 

www.onlinedirect.bg , след като абонатът продиктува устно кодът. 
 
2.6. Абонатът получава безплатен Wi – Fi рутер за срока на договора на услугата. 
 

2.7. Възможността за ползване на отстъпката НЕ е приложима при: 
 

- При подписване на безсрочен договор; 
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- За настоящи абонати на Оператора, освен в случаите, когато се сключи нов 

договор за услуга на адрес, различен от сегашния на ползване; 
 
- При комбиниране с друга активна промоция; 
 
- При липса на техническа възможност за предоставяне на услугата; 
 

2.8. 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 
 

ценова листа на Оператора, обявена на интернет страницата му - 
 

www.onlinedirect.bg 
 

2.9. 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. Процентната отстъпка важи за следните услуги: 
 
 

 

Интернет достъп 

Абонамент Скорост 

Икономичен 50 mbps 

Стандартен 70 mbps 

Разширен 90 mbps 
 

 

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  
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4. Сума на отстъпката при прилагане на промоционалния код: 

 
 

Услуга 
 

Технически параметри 
  

Ценови условия 
 

     
            

 

Интернет достъп 

  

Download / Upload 

 
Отстъпка при 12 месечен  Отстъпка при 24 месечен 

 
     

     договор   договор  
          

            

 Пакет Икономичен   50Mbps / 25Mbps   38,38 лв.   67,15 лв.  
            

 Пакет Стандартен   70Mbps / 35Mbps   52,78 лв.   95,95 лв.  
            

 Пакет Разширен   90Mbps / 45Mbps   62,38 лв.   115,15 лв.  
            

          
           

 Услуга  Технически параметри   Ценови условия  
            

            

 
Интернет достъп 

  Брой телевизионни  Отстъпка при 12 месечен  Отстъпка при 24 месечен  
   

канали 
  

договор 
  

договор 
 

         

            

 Пакет Икономичен   60 канала   38,38 лв.   67,15 лв.  
            

 Пакет Стандартен   150 канала   52,78 лв.   95,95 лв.  
            

 Пакет Разширен   200 канала   62,38 лв.   115,15 лв.  
            

         

 Услуга  Технически параметри  Ценови условия  
    

Интернет скорост и 
 

Отстъпка при 12 месечен 

  

Отстъпка при 24 месечен 

 

        
        

 Двоен пакет  включени телевизионни     

   
договор 

  
договор 

 

    канали     
          
            

 Икономичен пакет интернет +  
50 Mbps + 60 канала 

 50,38 лв.   91,15 лв.  
 Икономичен пакет телевизия        

          
           

 Икономичен пакет интернет +  
50 Mbps + 150 канала 

 57,58 лв.   105,55 лв.  
 

Стандартен пакет телевизия 
       

          
           

 Икономичен пакет интернет +  
50 Mbps + 200 канала 

 67,18 лв.   119,95 лв.  
 

Разширен пакет телевизия 
       

          
           

 Стандартен пакет интернет +  
70 Mbps + 60 канала 

 57,58 лв.   105,55 лв.  
 Икономичен пакет телевизия        

          
           

 Стандратен пакет интернет +  
70 Mbps + 150 канала 

 69,58 лв.   119,95 лв.  
 

Стандартен пакет телевизия 
       

          
           

 Стандартен пакет интернет +  
70 Mbps + 200 канала 

 76,78 лв.   134,35 лв.  
 

Разширен пакет телевизия 
       

          
           

 Разширен пакет интернет +  
90 Mbps + 60 канала 

 67,18 лв.   119,95 лв.  
 Иконмичен пакет телевизия        

          
           

 Разширен пакет интернет +  
64 Mbps + 150 канала 

 76,78 лв.   134,35 лв.  
 

Стандартен пакет телевизия 
       

          
           

 Разширен пакет интернет +  
64 Mbps + 200 канала 

 83,98 лв.   153,55 лв.  
 

Разширен пакет телевизия 
       

          
            

 

*Посочените цени са с включен ДДС. 
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5. Промоционални цени на услугите, които се получават след 
прилагане на процентната услуга: 

 
 

Услуга 
 

Технически параметри 
  

Ценови условия 
 

     
             

 

Интернет достъп 

  

Download / Upload 

 
Промоционална цена при   Промоционална цена при 

 
     

     12 месечен договор    24 месечен договор  
           

             

 Пакет Икономичен   50Mbps / 25Mbps   12,79 лв.   11,19 лв.  
            

 Пакет Стандартен   70Mbps / 35Mbps   17,59 лв.   15,99 лв.  
            

 Пакет Разширен   90Mbps / 45Mbps   20,79 лв.   19,19 лв.  
            

          
            

 Услуга  Технически параметри   Ценови условия  
            

             

 
Интернет достъп 

  Брой телевизионни  Промоционална цена при   Промоционална цена при  
   

канали 
  

12 месечен договор 
   

24 месечен договор 
 

          

             

 Пакет Икономичен   60 канала   12,79 лв.    11,19 лв.  
             

 Пакет Стандартен   150 канала   17,59 лв.    15,99 лв.  
             

 Пакет Разширен   200 канала   20,79 лв.    19,19 лв.  
             

          

 Услуга  Технически параметри  Ценови условия  
    

Интернет скорост и 
 

Промоционална цена при 

  

Промоционална цена при 

 

        
        

 
Двоен пакет 

 
включени телевизионни 

    

   
12 месечен договор 

  
24 месечен договор 

 

    канали     
           
             

 Икономичен пакет интернет +  
50 Mbps + 60 канала 

 16,79 лв.   15,19 лв.  
 

Икономичен пакет телевизия 
        

           
           

 Икономичен пакет интернет +  
50 Mbps + 150 канала 

 19,19 лв.   17,59 лв.  
 Стандартен пакет телевизия         

           
           

 Икономичен пакет интернет +  
50 Mbps + 200 канала 

 22,39 лв.   19,99 лв.  
 

Разширен пакет телевизия 
        

           
           

 Стандартен пакет интернет +  
70 Mbps + 60 канала 

 19,19 лв.   17,59 лв.  
 Икономичен пакет телевизия         

           
           

 Стандратен пакет интернет +  
70 Mbps + 150 канала 

 23,19 лв.   19,99 лв.  
 

Стандартен пакет телевизия 
        

           
           

 Стандартен пакет интернет +  
70 Mbps + 200 канала 

 25,59 лв.   22,39 лв.  
 

Разширен пакет телевизия 
        

           
           

 Разширен пакет интернет +  
90 Mbps + 60 канала 

 22,39 лв.   19,99 лв.  
 Иконмичен пакет телевизия         

           
           

 Разширен пакет интернет +  
64 Mbps + 150 канала 

 25,59 лв.   22,39 лв.  
 

Стандартен пакет телевизия 
        

           
           

 Разширен пакет интернет +  
64 Mbps + 200 канала 

 27,99 лв.   25,59 лв.  
 

Разширен пакет телевизия 
        

           
             

 

*Посочените цени са с включен ДДС. 
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6. Териториален обхват на промоцията 

 

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

 

7. Продължителност на промоцията 

 

Периодът на валидност на промоцията е от 22.08.2019г. до 31.10.2019г. 
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