УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
„СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛ”
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
ТЕЛНЕТ ООД
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва от 01 септември 2019 г. и продължава до 31 Декември 2019 г. включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на град Севлиево.
4. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА (Кой може да участва?)
В промоцията могат да участват всички настоящи и нови клиенти, сключили договор до 31 Декември
2019 г. за ползване на някой от следните услуги:
Интернет Икономичен, Интернет Стандарт, Гигабит Старт, Гарантиран Бизнес Интернет, Кабелна
телевизия, IP телевизия и Пакет Интернет и Телевизия*.
* Услугите Интернет и Телевизия, отговарящи на условията за Пакетна услуга, се считат за една обща услуга.

5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Условията на промоцията са задължителни и еднакви за всички участници в нея и са както
следва:
- Всеки клиент на ТЕЛНЕТ ООД, сключил договор за ползване на някоя от изброените в т.4 услуги до 31
Декември 2019 г. може да покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на
ТЕЛНЕТ.
- За участието си в промоцията канещият и поканеният получават:
Канещият (настоящият клиент) - 50 % намаление от една месечна такса на услугата, която ползва,
за всеки поканен, сключил срочен договор с ТЕЛНЕТ в рамките на срока на промоцията.
Поканеният (новият клиент) – еднократно 50 % намаление от една месечна такса, на услугата, за
която е сключил срочен договор и право да покани свой приятел познат, роднина, съсед или друг да се
включи в мрежата на ТЕЛНЕТ.
- Всеки клиент може да бъде поканен само от един настоящ, но може да бъде канещ на неограничен брой нови
клиенти в рамките на срока на провеждане на промоцията.
Всяка отстъпка от 50 % от месечната такса, може да се ползва еднократно в рамките на месеца.
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Всеки клиент на ТЕЛНЕТ, получава СПЕЦИАЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „СПОДЕЛИ
С ПРИЯТЕЛ” и настоящите УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА от служител на ТЕЛНЕТ в касата на адрес – гр.
Севлиево, ул. Росица 2.
В случай, че клиентът има нужда от допълнителен брой покани, той може да вземе такива от
служител на ТЕЛНЕТ в касата на адрес – гр. Севлиево, ул. Росица 2.
Необходимо е канещият да попълни поканата с коректна информация (име, адрес и телефонен номер) и
да я даде на свой приятел, познат, роднина, съсед или друг.
След като е получил покана и е избрал някоя от изброените по-горе УСЛУГИ, поканеният е необходимо
да запази и предаде поканата на служител на ТЕЛНЕТ в момента на сключване на срочния договор.
Служител на ТЕЛНЕТ оформя документите и начислява 50 % отстъпка от една месечна такса за първия
пълен месец по сключения срочен договор.
Oтстъпката в месечната такса за канещия се начислява за месеца, следващ този, през който новият
клиент сключи договор за ползване на някой от изброените Интернет услуги на ТЕЛНЕТ.
Отстъпката за канещия и поканения се начислява само и единствено при предадена коректно
попълнена покана на служител на ТЕЛНЕТ.
7. ДРУГИ УСЛОВИЯ
С попълването на покана за участие в промоцията, участниците се съгласяват изцяло с настоящите
условия и правила, в това число да предоставят личните им данни (име и телефонен номер), да бъдат
използвани във връзка с настоящите условия на промоцията.
ТЕЛНЕТ ООД се задължава, в качеството си на организатор на промоцията, да спазва разпоредбите на
Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да
използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в официалните условия на промоцията.
Настоящите правила и условия на промоцията са публикувани на www.telnet.bg и влизат в сила от 01
септември 2019 г.
Информация във връзка с промоцията „СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛ” може да бъде получена на телефон
0888149259.

