
 

                

 
                                                                                                                                              

blizoo Fiber Power – ТВ услуги Коледа 2014 NY01 
 
 
Условия за използване на услугата. 

 
 

1.  ИМЕ НА УСЛУГАТА:     blizoo Шампион HD  
 
2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:                        
blizoo Шампион HD активира Цифровата телевизионна услуга blizoo Премиум HDTV, която 
предоставя  

 170+ канала най-добра селекция от български, чуждестранни и детски цифрови 
програми, включително:  

 29 HD канала; 

 Пакет за възрастни / Brazzers TV, Hustler TV, Dorcel TV, Private TV, Frenchlover TV /; 

 blizoo HBO Max TV- /HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD, HBO+1, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD/ 

 7 канала от пакет „Отложен старт“- за срока на договора 
 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 

 
 

 
39,99 лв. 

 

Месечна цена:   

Важи при сключване на  12-месечен договор 37,99 лв. 

Месечна цена:   

Важи при сключване на  18-месечен договор 
 

Специална промо такса с 50% отстъпка: 
Отнася се за първите 2 пълни месеца. Важи само за нови клиенти. 

32,99 лв. 

Месечна цена: 
Важи при сключване на 24 - месечен договор 
 

Специални промо отстъпки  по избор: 
Промо месечна цена за услугата от  16,99 лв. за първите 3 пълни месеца или 
Промо цена при покупка на Таблет Lenovo IdeaTab A7-50 за 199лв  за 151 лв.  или 

Промо цена при покупка на Смартфон Lenovo A319 за 151лв  за 103 лв. 

            
 
 

 
 
 
 

32,99 лв. 
 
 
 

 
 

 

Всички цени са в лева с включен ДДС. Изравнителната такса за месеца на включване е на база месечна цена. 
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. 



 

                

 
                                                                                                                                              

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, клиентът дължи неустойка равна на 
дължимите такси за услугата за периода от датата на преждевременното 
прекратяване до края на срока на договора. 

 Право на участие имат нови и настоящи клиенти на blizoo, не обвързани със срочни 
договори.  

 Допуска се участието на настоящи клиенти с неизтекъл срочен договор, когато 
абонаментът за промоцията, представлява преминаване към по-висок тарифен план (с 
увеличение на месечната цена минимум 5 (пет) лв., извън месеците със специална 
промо цена). 

 Ако Клиент на услуга от Коледната промоция на blizoo премине към по-висок тарифен 
план в рамките на кампанията, той  може да се възползва от правото на отстъпка от 
Коледната такса според вида на новата си услуга, но не и от повторно право да закупи 
стока/таблет на промо цена. 

 Клиентът избира как ще използва промо отстъпката по 24 месечните договори в 
момента на подписване на договора и изборът не подлежи на промяна.  

 Устройствата, които се предлагат на посочените промо цени с 24 месечните договори 
са: Таблет Lenovo IdeaTab A7-50, Дисплей: 17.8 см. (7 "), Процесор: MediaTek MT8382, 
Памет: 16 Гбайта, microUSB v2.0, Android v 4.2.2 (Jelly Bean) и Смартфон Lenovo A319, 
Дисплей: 10.2 см. (4 "), Процесор: MediaTek MT6572, Памет: 4 Гбайта, microUSB, 
Android. Те могат да бъдат закупени в магазините на blizoo до 28.02.2015 г. Офертата 
важи до изчерпване на количествата. 

 
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: 23 Януари 2015 г. – 15 февруари 2015 г. 

 
  
 
 


