
 

 

blizoo Fiber Power – Пакетни услуги  

  
1. ИМЕ:    blizoo 3 Екстра+ Sport Рожден ден 2015  
                 blizoo 3 Екстра+ Life Рожден ден 2015 
 
2. ВКЛЮЧЕНА УСЛУГА И ОПИСАНИЕ: 
blizoo 3 Екстра+ Sport/Life Рожден ден 2015 активира тройната пакетна услуга blizoo 3 Екстра 

DTV/Net100/Call Unlimited BG Fix, която включва: 

 

3. ЦЕНА:                        

  

Стандартна цена: 
Важи при сключване на  безсрочен договор 

 
 

 
36,99 лв. 

 

Месечна цена: 
При сключване на 24 - месечен договор 

 
 

35,99 лв. 
 
 

 
 
 

 

Допълнителни бонуси при 24 месечните договори:  
 

- blizoo MobiZone 50+ *Важи при сключване на 24 месечен договор и само в случай на пренос на номер, blizoo 

MobiZone 50+ е пакет с включени 50 мин. на месец  за разговори към всички мобилни мрежи в страната и международни 
към  1-ва зона 
 

- Към blizoo 3 Екстра+ Sport  - пакети blizoo TV HD Sport+ и Diema Extra -  за срока на договора; 

 Цифрова телевизия blizoo Екстра DTV  
o най-добрата селекция от водещи чуждестранни и детски цифрови програми, 

която включва 140+ цифрови програми, в това число: 
  11 HD каналa и  
 7 канала от пакет „Отложен старт“- за срока на договора; 

o удобен и функционален ТВ Справочник; 

 Интернет – blizoo Net 100 
o максимална скорост на download до 100 Mbps;  
o максимална скорост на upload до 5 Мbps. 

                 Посочените скорости са изравнени за BG и международното интернет пространство. 

 Телефонна услуга blizoo Call Unlimited BG Fix  
o Телефонната услуга предоставя възможност за провеждане на разговори към 

фиксирани мрежи в България в рамките на включените 2000 минути, след тяхното 
изчерпване разговорите се отчитат по стандартната ценова листа на blizoo; 

o Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец; 
o Без такса свързване; 
o Първоначален период на таксуване 30 секунди, след това таксуването е на 

секунда; 
o Разговорите към мобилни мрежи и международни зони  (1 - 4), се тарифират 

съгласно настояща ценова листа; 
o Включени 5000 минути в мрежата на blizoo, след изчерпване на минутите цената е 

0,01 лв./мин.; 



 

 

 

- Към blizoo 3 Екстра+ Life  - пакети blizoo TV HD Life+ и Пакет за възрастни -  за срока на договора; 

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.  HD програмите са достъпни при наличие на HD оборудване. 
Услугите са достъпни само за едно крайно устройство. За всяко следващо, се заплаща съгласно ценовата листа на blizoo. 

 
4. ОБОРУДВАНЕ: 
blizoo 3 Екстра се инсталира с HD STB и Docsis3 модем. Клиентът може да избере различно 
оборудване от това, което се полага за услугата. В този случай се изисква заплащане на 
еднократна такса за ползването на оборудването: 19,90 лв за САМодул. Оборудването остава 
собственост на blizoo. Допълнителен бонус при избор на САМ оборудване и при сключване на 
24-месечен договор: два месеца  пакети blizoo TV HD Life+ и blizoo TV HD Sport+. 
 
5. УСЛОВИЯ:  

 Клиентът сключва договор за услугата за избран от него срок.  

 След изтичане срока на договора (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). 

 Допълнителнителният бонус при пренос на фиксиран номер влиза в сила от първо число 
на месеца, следващ успешния пренос на номер в Близу и важи до края на 24-месечния 
договор. 

 
6. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА:  
Услугата се предоставя на територията на всички градове, в които blizoo предлага тройна 
услуга с посочените технически параметри. В градовете, в които blizoo използва LAN 
технология, пакетът се предоставя с Net 80. 
 
blizoo си запазва правото да променя програмната схема. 
 
7. ПЕРИОД НА ТЪРГОВСКА АКТИВНОСТ: 15 май 2015 г. – 15 юни 2015 г.  
 
8. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: 

 blizoo HD Diema Extra -  3,99 лв./месец  
/Diema Sport HD, Trace Sport Starts/ 

 blizoo TV HD Sport+    4,99 лв./месец 

/Nova Sport HD, bTV Action HD, Ring HD, Outdoor Channel HD, Penthouse HD/ 



 

 

 blizoo TV HD Extra Sport+  6,99 лв./месец, цена при сключване на 12-месечен договор 
4,99 лв./месец 

/пакет HD Diema Extra + пакет HD Sport+/ 

 blizoo TV HD Life+  4,99 лв./месец 
/Travel Channel HD, History HD, iConcerts HD, Mtv Live HD, Food Network HD, Luxe Tv HD, Fashon HD, National Geographic 
HD, Nat Geo Wild HD, Fox HD, Fox Life HD, Fox Crime HD, 24 kitchen HD/ 

 blizoo TV HD Mix    1,99 лв./месец 
/Discovery Sience HD, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, Eurosport HD, Eurosport 2 HD, ID Xtra HD / 

 blizoo HBO TV - 7,99 лв./месец  
/HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD,  HBO+1, HBO GO/  

 blizoo HBO Max TV- 9,99 лв./месец 
/HBO HD, HBO, HBO Comedy, HBO Comedy HD, HBO+1, Cinemax, Cinemax HD, Cinemax 2, Cinemax 2 HD, HBO GO / 

 blizoo Езиков пакет /турски/ -  2,99 лв./месец     
/Show TV, Euro D, Euro Star, NTV Avrupa, Samanyolu Avrupa, Planet Türk, Planet Mutfak, Kral Tv/ 

 Пакет за възрастни - 2,99 лв./месец; 
/Brazzers TV, Hustler TV, Dorcel TV, Private TV, Frenchlover TV/  

 MobiZone 100+    2,99 лв./месец  
включва 100 минути към всички мобилни мрежи в страната и международни към  1-ва зона  

 MobiZone 200+    4,99 лв./месец  
включва 200 минути към всички мобилни мрежи в страната и международни към  1-ва зона  

 Talk FIX 400 +         1,99 лв./месец  
/включва 400 мин. към всички фиксирани мрежи в България/ 

 Talk ALL 400 +        6,99 лв./месец  
/включва  400 мин. към всички фиксирани и мобилни мрежи в България/ 
 
 


