УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
„9=12”
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
ТЕЛНЕТ ООД
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва от 01 септември 2019 г. и продължава до 31 октомври 2019 г. включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на град Велико Търново и се отнася за клиенти ползващи
услуги с физически адрес на територията на гр. Велико Търново.
4. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА (Кой може да участва?)
В промоцията могат да участват всички настоящи и нови клиенти, физически лица, с активни
студентски права към датата на сключване на договор и важат за всички услуги предоставяни с
месечен абонамент от Оператора:
5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Условията на промоцията са задължителни и еднакви за всички участници в нея и са както
следва:
За целите на промоцията се въвеждат специални договори с минимален срок на действие от 9 месеца.
Всеки нов или настоящ клиент на Телнет ООД, физическо лице, с активни студентски права може да
сключи договор с минимален срок на действие от 9 месеца при същите специални условия, които се прилагат
при сключване на стандартен 12 месечен договор.
Настоящ клиент може да участва в промоцията единствено в случай, че ползва услугите в условията на
безсрочен договор или сключеният срочен договор изтича по време на действието на промоцията.
За удостоверяване на условието за активни студентски права е необходимо представяне на лична карта
и заверена за съответната учебна година студентска книжка при сключване на договор.
6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
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 „9=12” може да бъде получена на телефоните на Денонощен
център за работа с клиенти 0888149259.

