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Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за
Combo Neo 4 во траеље од 6 месеци
1.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 01.11.2018 година и
истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.11.2018 година.
1.2 Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно ќе ги исполнат
следните услови:
преку следниот линк во промотивниот период ќе направат онлајн нарачка за
склучување или обнова на претплатнички договор на 24 месеци нa некоj од наведените
тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip
Combo Lite Neo 4L и
по направената нарачка, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24
месеци нa некоj од тарифни модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite
Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L.
1.3 Содржина и траеље на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, од моментот на активацијата на услугата, па во наредните 6 (шест) месеци, им се
доделува попуст од 500 денари на месечната претплата за соодветниот тарифен модел. Сите
услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се
опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете ТУКА.
По истек на промотивниот период, претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна
претплата соодветна на тарифниот модел, важечка во моментот на склучување на договорот,
без вклучена промоција/попуст. Доколку претплатникот кој ги исполнува условите, во текот на
важноста на претплатничкиот договор направи обнова на претплатничкиот договор, независно
дали го задржал или го променил тарифниот модел, промоцијата престанува да важи, а
претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата согласно со
избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.
1.4 Правила за пpомена на тарифен модел за корисниците на оваа
промоција
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Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени
тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните
модели Vip Combo Neo 4L и Vip Combo Lite Neo 4L, при што промоцијата ќе остане во
важност, односно претплатникот ќе плаќа 500 денари попуст на месечната претплата за
новоизбраниот тарифен модел;
- При промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да
важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од
избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во
претплатата
Промоцијата HBO Premium12 месеци вклучено во претплатата овозможува следење на HBO
каналите и користење на услугите HBO on Demand и HBO GO.
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и
истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.
Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M и
Vip Combo Lite Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени
на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки
корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и
телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M пакетите.
Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на
претплатничкиот договор и трае во наредни 12 месеци.
По истек на промотивните 12 месеци, услугата HBO Premium автоматски се деактивира на
корисникот.
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Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата HBO Premium и по истекот на
промотивниот период , истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен
надомест од 299 денари за нејзино користење.

Промоција- Подарок таблет
Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен таблет Alcatel Pixi 4 (7).
Количините на посочениот модел на таблет се ограничени. При исцрпување на количините,
Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет-подарок.
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и
истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.
Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M, Vip
Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од
делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
од Ценовникот.
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки
корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и
телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и
Vip Combo Lite Neo 4L пакетите.

Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно
Промоцијата Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе
започне на 29.06.2017 година и истата ќе трае заклучно со 26.03.2018
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов
договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24
месеци на некој од следните тарифни модели Vip TV S ,Vip TV M ,Vip FixTV M ,Vip Combo 3 и
Vip Combo 4.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетите Pink и Balkan+ е 1 месец (30 дена)
и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот
месец, пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетите Pink и Balkan+, ќе
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бидат повторно достапни откако корисникот одново ќе ги активира, за надомест од 99
ден/месечно за секој пакет посебно.

Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и
заштедете дополнителни 2.400 денари
Промоцијата “Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари
“е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 08.03.2018 година и истата ќе важи
ограничен временски период.
Оваа промоција е достапна за сите корисници физички и правни лица кои во промотивниот
период ќе го обноват постоечкиот договор или ќе склучат нов договор на 24 месеци на некој
од следните тарифни модели: Vip Combo 4S, Vip Combo 4M, Vip Combo 4L.
Попустот го добиваат корисниците на кабелска технологија кои ќе го нарачаат својот пакет
онлајн.
Попустот ќе се реализира со намалување на месечната претплата за 200 денари секој месец
во текот на првите 12 (дванаесет) месеци од времетраењето на договорот.
Понудата е достапна заклучно 26.03.2018 г.

Промоција – HBO Premium први 3 месеци бесплатно
Промоцијата HBO Premium први 3 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој
ќе започне на 11.12.2017 година и ќе трае заклучно со 31.01.2018 година.
Пакетот HBO Premium ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO2, HBO3 како и HBO HD,
HBO2 HD, HBO3 HD и услугите HBO GO заедно со видеотеката HBO On Demand.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов
договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24
месеци на некој од следните тарифни моделитр Vip Combo 3 S/M/L како и Vip Combo 4
S/M/L и притоа активираат или веќе имаат вклучено Интерактивна Телевизија.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот е 3 месеци и истиот започнува од
денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот период од 3 месеци,
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
Република Македонија Тел: +389 2 3100077, Факс: +389 2 3110077, e-mail: cr-info@onevip.mk

6

пакетот автоматски ќе се продолжи кај корисникот и ќе почне да се наплаќа по регуларна
цена од 299 ден/месечно се додека корисникот не го деактивира пакетот.
Понудата е достапна во Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Куманово и
Велес, на локации каде што постои техничка можност.

Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно
Промоцијата HBO пакет први 12 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе
започне на 18.10.2017 година и ќе трае заклучно со 15.11.2017 година.
Пакетот HBO му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3 телевизиските
канали бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација тарифниот модел и тоа во HD и
SD варијанта на кабелска технологија и само во SD варијанта на DVB-T технологија.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов
или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели:
Vip Combo 3 S, M или L, Vip Combo 4 S, M или L, Vip Combo Box 3, Vip Combo Box 4, Vip
Combo 3 Lite S или M, или Vip Combo 4 Lite S или М.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO трае 12 месеци и истиот
започнува од денот на активација тарифниот модел. По истекот на првите 12 месеци, за
користењето на HBO пакетот по автоматизам ќе започне да се наплаќа претплата од 249
денари/месечно, се додека корисникот не го деактивира пакетот во било кое продажно место
на Vip или со јавување во контакт центарот на телефонскиот број на 077/1234.

Промоција – HBO Premium 3 месеци бесплатно
Промоцијата HBO Premium 3 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе
започне на 26.04.2017 година, до 15.10.2017 година.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов
или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip
Combo 3, Vip Combo 4, Vip Combo 3 Lite или Vip Combo 4 Lite.
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Пакетот HBO Premium му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3
телевизиските канали (во HD и SD варијанта на кабелска технологија и само SD варијанта на
DVB-T технологија) како и вклучено користење на мобилната апликација HBO GO.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO Premium трае 3 месеци (90
дена) и истиот започнува од денот на активација тарифниот модел. По истек на промотивните
бесплатни 3 месеци, пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетот HBO
Premium, ќе му биде повторно достапен откако корисникот одново ќе го активира, за надомест
од 299 ден/месечно.

Промотивнo бесплатнo користење на дополнителен ТВ
ресивер и Vip NOW
Сите Корисници, кои во ограничен временски период, почнувајќи од 01.12.2016 до
31.01.2017 година ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор за користење
на тарифните пакети Vip Combo 4 или Vip Combo 4 Lite, се стекнуваат со право на
бесплатно користеље на дополнителен ТВ ресивер на DVB-T технологија и
бесплатно користеље на Vip NOW дополнителната мобилна услуга, во траење од 24
месеци од денот на потпишување на договорот.
Корисници
те на некој од Vip Combo 4 Lite пакетите со телевизиски прием обезбеден преку DVB-T
технлогија, на дополнителениот DVB-T ТВ ресивер, ќе ги гледаат сите ТВ канали или
дополнително активирани ТВ пакети кои се достапни на основниот ТВ ресивер, во рамки на
тарифата .
Корисниците на некој од Vip Combo 4 пакетите со услуги обезбедени преку кабловска
технологија, на дополнителениот DVB-T ТВ приемник, ќе можат да ги гледаат ТВ каналите
вклучени во основен пакет на канали (до 45), а не сите канали кои се вклучени или
активирани на основниот ТВ пакет во рамки на тарифата. Доколку Корисникот сака да гледа
дополнителни ТВ канали на дополнителниот ресивер, треба да активира дополнителен пакет
за TV Lite.
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Корисниците на мобилна услуга кои ќе направат Vip Combo 4 пакет, добиваат можност за
бесплатно користење на дополнителната мобилна услуга Vip NOW во времетраење на 24
месеци од денот на потпишување на договорот, а по истекот на овој промотивен период истата
ќе им биде деактивирана и нема да им биде достапна за бесплатно користење. Доколку
Корисникот сака да продолжи со користење на истата, ќе треба да направи нејзина повторно
активација, со соодветна регистрација и да продолжи да ја користи по редовна месечна
претплата од 299 денари (со вклучен ДДВ), според редовните услови, дадени во Ценовникот
за дополнителни услуги и пакети за мобилни услуги.
На Корисниците кои во моментот на потпишување на претплатничкиот договор за користење
на тарифните пакети Vip Combo 4, веќе активно ја користат Vip NOW дополнителната
мобилна услуга по промотивните услови, односно бесплатно користење во траење од еден
или три месеци од нејзината прва активација, нема да му биде достапна оваа промоција за
нејзино бесплатно користење во траење од 24 месеци.

Промотивнo Vip NOW бесплатно три месеци
Сите Корисници, нови и постоечки кои во периодот од 4.11.2016 до 22.11.2016 година ќе
потпишат претплатнички договор за користење на тарифните пакети Vip Combo 4, се
стекнуваат со право на бесплатно користење на Vip NOW дополнителната мобилна услуга,
во траење од 90 (деведесет) дена од денот на потпишување на договорот.
По истекот на времетраењето на промотивниот период од 3 (три) месеци, Vip NOW
дополнителната мобилна услуга ќе му биде деактивирана и нема да му биде достапна за
бесплатно користење на Корисникот. Доколку Корисникот сака да продолжи со користење на
истата, ќе треба да направи нејзина повторно активација, со соодветна регистрација и да
продолжи да ја користи по редовна месечна претплата од 299 денари (со вклучен ДДВ),
според редовните услови, дадени во Ценовникот за дополнителни услуги и пакети за мобилни
услуги.
На Корисникот кој во моментот на потпишување на претплатничкиот договор за користење на
тарифните пакети Vip Combo 4, веќе активно ја користи Vip NOW дополнителната мобилна
услуга по промотивните услови, односно бесплатно користење во траење од еден месец од
нејзината прва активација, нема да му биде достапна оваа промоција за нејзино бесплатно
користење во траење од три месеци.

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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“3 месеци без претплата за Vip Комбо” важи од 20.5.2016
до 31.07.2016
Промоцијата важи од: 20.5.2016 вo ограничен промотивен период
Промоцијата ќе важи за сите резиденцијални и бизнис корисници, кои ќе потпишат
нов договор на 24 месеци или ќе направат обнова со нов договор на 24 месеци на
некој од пакетите Vip Комбо 3, Vip Комбо 3 Lite, Vip Комбо 4 и Vip Комбо 4 Lite.
3-те месеци се бројат од месецот на активација на пакетот.
3- те месеци без претплата ќе важат и за мобилните линии што се дел од Vip Комбо 4
доколку се дел од мобилното портфолио Vip Mobile.
Доколку корисникот потпише нов договор на 24 месеци за Vip Комбо 4, во кој ќе
вклучи некоја од старите/постојни мобилни тарифи што не се дел од тарифното
портфолио Vip Mobile, нема да добие 3 месеци без претплата за мобилниот дел од
Vip Комбо 4.
По истек на првите 3 месеци, корисникот продолжува да ја плаќа редовната
претплата до истек на договорот.
Тарифи за кои е достапна промоцијата за 3 месеци без претплата
Тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија на кабелска
технологија:
Vip Combo 3
Месечна претплата ден./месечно
ТВ

Број на ТВ-канали

1)

Број на ТВ-приклучоци
Интернет

Фиксна
линија

Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Бесплатни разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Vip Combo 3S

Vip Combo 3M

Vip Combo 3L

999

1.299

1.699

до 90

до 120

до 150

1

1

2

Неограничен

Неограничен

Неограничен

30/1 Mbps

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Неограничено

Неограничено

Неограничено

1) Овие тарифни пакети се достапни само во градовите и реоните каде што
Операторот има своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со
LAN мрежа, брзината на интернет достигнува до 60Mbps.

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Листата на достапни ТВ-канали во пакетите Vip Combo можете да ја прочитате ТУКА.
Тарифни пакети што вклучуваат фиксна телефонија, интернет и телевизија на други
технологии:
Vip Combo 3 Lite
Месечна претплата ден./месечно
ТВ

Vip Combo 3
Lite S
999

Vip Combo 3
Lite M
1.299

до 45

до 55

1

1

Неограничен

Неограничен

6/1 Mbps

10/1 Mbps

Неограничено

Неограничено

Број на ТВ-канали
Број на ТВ-приклучоци

Интернет

Фиксна
линија

Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Бесплатни разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

Листата на достапни ТВ-канали во пакетите Vip Combo Lite можете да ја прочитате ТУКА.
Тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија, интернет
и телевизија и мобилна телефонија:
Vip Combo 4
Месечна претплата ден.
ТВ
Број на ТВ-канали1)
Број на ТВ-приклучоци
вклучени во
претплатата
Интернет Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Фиксна
Бесплатни разговори
линија
кон сите фиксни
национални мрежи
Мобилни Број на мобилни линии
линии со
вклучени во
смартпретплатата
телефон
Тарифни модели

Vip Combo 4S
1.299
до 90
1

Vip Combo 4M
1.999
до 120
1

Vip Combo 4L
2.599
до 150
2

Неограничен
30/1 Mbps

Неограничен
50/3 Mbps

Неограничен
100/5 Mbps

Неограничено

Неограничено

Неограничено

1

2

2

Vip Mobile S

Vip Mobile M

Vip Mobile L

Листата на достапни ТВ-канали во пакетите Vip Combo можете да ја прочитате ТУКА.
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Тарифни пакети што вклучуваат комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и
телевизија на други технологии како и мобилна телефонија:

Vip Combo 4 Lite
Месечна претплата ден.
ТВ
Број на ТВ-канали1)
Број на ТВ-приклучоци
вклучени во претплатата
Интернет
Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Фиксна
Бесплатни разговори
линија
кон сите фиксни
национални мрежи
Мобилни
Број на мобилни линии
линии со
вклучени во претплатата
смарт-телефон Тарифни модели

Vip Combo 4 Lite S
1.299
до 45
1

Vip Combo 4 Lite M
1.999
до 55
1

Неограничен
6/1 Mbps

Неограничен
10/1 Mbps

Неограничено

Неограничено

1

2

Vip Mobile S

Vip Mobile M

Листата на достапни ТВ-канали во пакетите Vip Комбо Lite можете да ја прочитате ТУКА.

Попуст на месечна претплата при користење комбинирани тарифни пакети:
Корисникот го добива попустот за Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4 Lite) без разлика дали ќе ја
искористи промоцијата за 3 месеци без претплата или не. Пакетите Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4
Lite) претставуваат пакет на услуги, комбинација на Vip Комбо 3 (соодветно Vip Комбо 3 Lite)
пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) со кој било
постпејд тарифен модел.
Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за пакет услуги Vip Комбо 4 (Vip Комбо
4 Lite), добива соодветно попуст на претплатата за пакетот Vip Комбо 3 (соодветно Vip Комбо
3 Lite) и на претплатата за избраниот тарифен модел за мобилни услуги. Кредитот/попустот за
кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги е во зависност од избраниот тарифен
модел што се комбинира во пакетот Vip Комбо 4 (Vip Комбо 4 Lite).
Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно корисникот
може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите Vip
Combo 4 S, M или L (Vip Combo 4 Lite S или M). Притоа, корисникот добива попуст на една
мобилна линија доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 S или Vip Combo 4 Lite S, на две
мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 M или Vip Combo 4 Lite M или 3
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 L или Vip Combo 4 Lite L. Во
случај на вклучување 3 мобилни линии во Vip Combo 4 L, месечната претплата зависи од
тарифниот модел на мобилните линии што ќе се вклучат.
Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата на фиксните услуги (Vip Combo 3 S,
M, L/Vip Combo 3 Lite S и М):

Vip Combo 3
S/Vip Combo 3
Lite S

Месечна претплата на тарифни
модели за фиксна, интернет и
телевизија Vip Комбо 3/Vip Комбо 3
Lite (ден.)

999

Vip Combo 3
M/Vip Combo 3
Lite M
1.299

Vip Combo 3 L

Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја вклучи
оваа тарифа во Vip Комбо 4 пакет/Vip
Комбо 4 Lite (ден.)
Месечна претплата со попуст за
користење пакет Vip Комбо 4/ Vip
Комбо 4 Lite (ден.)

-100

-240

-300

899

1.059

1.399

1.699

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните
модели од портфолиото Vip Mobile со можност за набавка на терминална опрема по
субвенционирана цена
Тарифни модели

Vip
Mobile
S

Vip
Mobile
M

Vip
Mobile
L

Vip
Mobile
L+

Vip
Mobile
XL

Vip
Mobile
XXL

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Месечна претплата

449

549

749

999

1.299

2.599

Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја вклучи
претплатата во пакет Vip Kombo 4/Vip
Комбо 4 Lite (ден.)
Месечна претплата доколку тарифата е
дел од пакет Vip Комбо 4/Vip Комбо 4
Lite (ден.)

-49

-79

-149

-199

-199

-299

400

470

600

800

1.100

2.300

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за тарифните
модели од портфолиото Vip Mobile со SIM-картичка

Тарифни модели:

Vip
Mobile
S SIM

Vip
Mobile
M SIM

Vip
Mobile
L SIM

Vip
Mobile
L+ SIM

Vip
Mobile
XL SIM

Месечна претплата

349

449

599

749

999

Vip
Mobile
XXL
SIM
1.899

Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја вклучи
претплатата во пакет Vip Комбо 4/Vip
Комбо 4 Lite (ден.)
Месечна претплата (само со SIMкартичка) доколку тарифата е дел од
пакет Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lite
(ден.)

-49

-79

-149

-199

-199

-299

300

370

450

550

800

1.600

Плус дополнително доколку корисникот потпише договор на 24 месеци за Vip Комбо 4 во кој
ќе искомбинира некоја од горенаведените тарифи на тарифното портфолио Vip Mobile, ќе ја
добие промоцијата 3 месеци без претплата и на мобилните линии што се дел од Vip Комбо 4.
Доколку корисникот потпише договор на 24 месеци за Vip Комбо 4, но ја задржи постојната
мобилна тарифа, корисникот ќе ја добие промоцијата со 3 месеци без претплата, но само на
фиксниот дел од Vip Комбо 4, не и на мобилните вклучени во Vip Комбо 4.
Сепак, продолжува да важи попустот што го добива корисникот при комбинирање на
мобилната тарифа во пакет Vip Комбо 4 по следниве правила:
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Доколку месечната претплата на
тарифниот модел е помеѓу:

Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја вклучи
претплатата во пакет Vip Kombo 4/Vip
Комбо 4 Lite (ден.)

100 – 399 ден.

-30

400 – 599 ден.

-50

600 – 999 ден.

-75

1.000 – 1.499 ден.

-125

> 1.500 ден.

-175










Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата“ и таа линија сака
да ја вклучи во пакетот Vip Комбо 4, истата ќе ја изгуби и ќе го добие само кредитот
што следува за мобилна линија во Vip Комбо 4. Корисници на тарифни модели Mobile
E45, Mobile E99, ONE 99 со месечна претплата до 100 ден. нема да добијат кредит
што следува за мобилна линија во Vip Комбо 4.
Попуст на месечна претплата за постојни мобилни тарифи и новите Vip Mobile тарифи
во пакет Vip Комбо 4 важи за резиденцијални и бизнис корисници.
Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку
таа линија ја вклучат во Vip Комбо 4, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат
редовниот кредит за мобилна линија во Vip Комбо 4, а доколку има друг попуст,
истиот ќе го изгубат.
Корисникот добива попуст на најмногу 1 мобилна линија доколку е корисник на
пакетот Vip Combo 4 S, на 2 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip
Combo 4 M или 3 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Combo 4 L.
Минимален број вклучени линии во секој од пакетот Vip Комбо 4 е една.
Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во
пакетот Vip Комбо 4, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со
активирање на пакетот Vip Комбо 4, при што за услугите што претплатникот ќе
продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен
модел без попуст согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет-страницата
www.vip.mk

Правила за постојни корисници што ќе ја добијат промоцијата со 3
месеци без претплата
Промоцијата ја добиваат сите корисници што ќе направат обнова на договор на 24 месеци
кон тарифен модел Vip Комбо 3 и Vip Комбо 4 со ист или зголемен број услуги.
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Промоцијата ја добиваат сите корисници што ќе направат обнова на договор на 24 месеци
кон тарифен модел Vip Комбо Lite 3 и Vip Комбо Lite 4 со зголемен број услуги.
Промоцијата ја добиваат сите корисници достасани за обнова на договор, кои ќе направат
обнова на договор на 24 месеци кон тарифен модел Vip Комбо Lite 3 и Vip Комбо Lite 4 со
ист или зголемен број услуги.
Корисниците што ја имаат добиено промоцијата со промена на тарифен модел согласно со
правилата на тарифното портфолио, не ја губат, туку им останува со старо времетраење.

“Vip Combo – попуст на месечна претплата„
Промотивната понуда се состои од попуст на месечна претплата, во промотивен период од
19.02.2016 до 15.04.2016. Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за
комбинирано користење услуги што опфаќа услуги од мобилната телефонија и Пакет услуги
што се обезбедуваат на фиксна локација и притоа го избере тарифниот модел за услуги од
мобилната телефонија Vip Free Special, покрај намалената месечна претплата на услугите
што претплатникот ќе ја добие во тарифниот модел за комбинирано користење услуги,
дополнително добива и попуст на месечната претплата на услугите во првите 12 или 6 месеци
од претплатата (во зависност од избраниот тарифен модел) согласно со условите прикажани
во табелата подолу:
1) Тарифни модели со една мобилна линија:

Промотивна претплата во
првите 12 месеци1)
Месечна претплата
(во денари) 2)
Фиксни услуги
ТВ
Интернет

Фиксна телефонија
Број на ТВ-приклучоци

Vip Combo S

Vip Combo M

1.199

1.399

1.699

1.839

(3) До 90 ТВ-канали3)
Неограничено
До 30/2 Mbps
Неограничено кон
национални фиксни мрежи
Неограничено кон
сопствена мобилна мрежа
1

(3) До 120 ТВ-канали3)
Неограничено
До 50/3 Mbps
Неограничено кон
национални фиксни мрежи
Неограничено кон
сопствена мобилна мрежа
2
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Број на претплатнички
мобилни линии
Вклучени минути
SMS
Интернет

1

1

Неограничено кон сите
национални мрежи
Неограничено кон сите
национални мрежи
50 кон меѓународни мрежи
2GB

Неограничено кон сите
национални мрежи
Неограничено кон сите
национални мрежи
50 кон меѓународни мрежи
2GB

2) Тарифни модели со повеќе мобилни линии:

Vip Combo M

Vip Combo L

Промотивна претплата во
првите 12 месеци1)

1.959

/

Промотивна претплата во
првите 6 месеци1)

/

2.399

2.399

2.999

(3) До 120 ТВ-канали3)

(3) До 150 ТВ-канали3)

Неограничено
До 50/3 Mbps
Неограничено кон
национални фиксни мрежи
Неограничено кон сопствена
мобилна мрежа

Неограничено
До 150/5 Mbps
Неограничено кон
национални фиксни мрежи
Неограничено кон сопствена
мобилна мрежа

Број на ТВ-приклучоци

2

3

Број на мобилни
претплатнички линии

2

3

Неограничено кон сите
национални мрежи

Неограничено кон сите
национални мрежи

Месечна претплата
(во денари) 2)
Фиксни услуги
ТВ
Интернет

Фиксна телефонија

Вклучени минути
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SMS
Интернет
1)

Неограничено кон сите
национални мрежи
50 кон меѓународни мрежи
2GB

Неограничено кон сите
национални мрежи
50 кон меѓународни мрежи
2GB

Оваа понуда е промотивна и е со ограничено времетраење. Промотивната цена важи само за склучени нови

претплатнички договори или за обнова на претплатнички договори во периодот по 19.2.2016 година. Датумот за
престанок на важењето на промоцијата е 15.04.2016.
2)

Претплата по истек на промотивниот период.

3)

Месечната претплата за означените ТВ канали со (3) е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел

утврден во претплатничкиот договор. За следењето на сите останати ТВ канали на претплатникот ќе му биде
пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која што нема да биде
наплатена доколку избраниот тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Промотивна понуда со прогресивно намалуваље на месечна
претплата за тарифните модели FIX/NET/TV SMART L и
FIX/NET/TV SMART XL








Промоцијата: „прогресивно намалување на месечната претплата“ важи за постоечки и
нови пост-пејд резидентни и бизнис корисници кои ќе направат нова активација или
обнова на некој од ONE тарифните модели Fix/Net/TV SMART L и Fix/Net/TV SMART
XL.
За определен резидентен или бизнис корисник да може да ја користи новата
промоција – прогресивно намалување на месечна претплата треба да направи
активација/обнова/надградба/спојување на услуги: за фиксна телефонија, интернет
и телевизија на тарифните модели Fix/Net/TV SMART L и Fix/Net/TV SMART XL со
потпишување на нов договор на 24 месеци.
Промоцијата овозможува намалување на месечната претплата за одреден процент,
почнувајќи со 5% од четвртиот месец на корисникот, со прогресивно зголемување на
попустот до 50% во последните три месеци од договорот.
Корисниците кои ќе ја искористат оваа промоција НЕ МОЖАТ ИСТОВРЕМЕНО да
активираат таблет/лаптоп/телевизор со дополнителен пакет со повластена месечна
претплата. Истите може да активираат таблет/лаптоп/телевизор со дополнителни
пакети со регуларна месечна претплата.

Промотивна понуда во рамките на тарифно портфолио со
фиксни услуги
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Промоцијата: „3 месеци без претплата за нови и обновени договори на 24 месеци“
важи од 21ви декември 2015 за постоечки и нови пост-пејд резидентни и бизнис
корисници на ОНЕ тарифни модели на моментално активните тарифни модели во
фиксниот сегмент.
Оваа промоција (3 месеци без претплата) ќе следува за сите корисници кои во
промотивниот период ќе направат активација/обнова/надградба или спојување на
некој од следните ONE тарифни модели од фиксниот сегмент: Fix postpaid S, Mini
BoomTV, BoomTV, Double BoomTV, Triple BoomTV, Fix Smart S, Fix Smart XL, Net Smart
M, Net Smart L, Fix/Net Smart S, Fix/Net Smart L, Fix/TV Smart S, Fix/TV Smart XL,
Net/TV Smart S, Net/TV Smart L, Fix/Net/TV Smart S, Fix/Net/TV Smart M, Fix/Net/TV
Smart L, Fix/Net/TV Smart XL, Fix Business Smart S, Fix Business Smart XL, Net Business
Smart M, Net Business Smart L, FIX/TV Business Smart S, FIX TV Business Smart XL,
NET/TV Business Smart S, NET/TV Business Smart L, FIX/NET Business Smart S, FIX/NET
Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart S, FIX/NET/TV Business Smart M,
FIX/NET/TV Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart XL.
Промоцијата ќе биде доделена така што во првите 3 фактури на корисникот по
склучување или обнова на претплатничкиот договор нема да му биде пресметана
месечна претплата за избраните услуги.
За активација на дополнителни Boom TV уреди, како и спојување на вакви линии како
дополнителни во рамки на пакет не следува оваа промоција.
Корисниците на Fix/Net/TV Smart L и Fix/Net/TV Smart XL кои ќе ја искористат оваа
промоција не можат истовремено да земат лаптоп/таблет/телевизор со намалена
дополнителна месечна претплата.
За корисниците кои ќе ја искористат оваа промоција, паралелно не е дозволено да
користат било каква друга промотивна понуда.
Корисниците кои ќе ја искористат оваа промоција не можат да направат промена на
тарифен модел или обнова до истек на 24 месеци од датумот на склучување на
договорот.
Останатите карактеристики на тарифните портфолија во фиксниот сегмент остануваат
непроменети.

„Целосна BOOM TV програмска шема бесплатно до 24
месеци„


Од 08ми Јули 2015 година, сите резидентни корисници кои во промотивниот период ќе
активираат или обноват договор на 24 месеци за тарифните модели DoubleBoom Promo
или TripleBoom Promo, бесплатно ќе ги следат дополнителните Boom TV канали од
HBO Пакет и Extra Пакет Плус и тоа:
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Корисниците на DoubleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 12 месеци од
активација/обнова;
- Корисниците на TripleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 24 месеци од
активација/обнова.
Промоцијата е достапна само при активација/обнова на договор. Обновата на
договорот може да биде и со спојување/upgrade на услугите.
-




Промотивна понуда за обнова на BOOM TV корисници со
50% попуст на месечната претплата




Од 07ми мај 2015, се воведува нова промоција во Boom TV сегментот, достапна за
обнова на сите постоечки корисници кои ја користат промоцијата 50% попуст на
месечната претплата за тарифните модели: Mini BoomTV, BoomTV, Double BoomTV
Promo и Triple BoomTV Promo.
Корисниците на Mini BoomTV со 50% попуст на месечната претплата кои услугата ја
користат со промотивна месечна претплата од 99 денари (наместо регуларната од
199 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор
со избирање на една од следните опции:
- Mini BoomTV со намалена месечна претплата од 149 денари. Сите корисници на
Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват
својот договор повторно на Mini BoomTV, ќе можат истото да го направат за
намалена месечна претплата од 149 денари;
- BoomTV со намалена месечна претплата од 349 денари. Сите корисници на Mini
BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот
договор на BoomTV, ќе можат истото да го направат за намалена месечна
претплата од 349 денари;
- Mini BoomTV со намалена месечна претплата од 99 денари, доколку корисникот
активира нова линија на Mobile TOTAL S+ Promo/Mobile TOTAL M Promo или Fix
Postpaid S. Сите корисници на Mini BoomTV кои сакаат да го обноват својот
договор на Mini BoomTV и истовремено да активираат нова мобилна линија на
тарифен модел Mobile TOTAL S+ Promo/ Mobile TOTAL M Promo или фиксна
линија на тарифен модел Fix Postpaid S, ќе можат истото да го направат за
намалена месечна претплата од 99 денари;
- Double BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 449 денари. Сите
корисници на Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го
обноват својот договор на Double BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат
за намалена месечна претплата од 449 денари;
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Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите
корисници на Mini BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го
обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за
намалена месечна претплата од 499 денари.
Корисниците на BoomTV со 50% попуст на месечна претплата кои услугата ја користат
со промотивна месечна претплата од 249 денари (наместо регуларната од 499
денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор со
избирање на една од следните опции:
- BoomTV со намалена месечна претплата од 349 денари. Сите корисници на
BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го обноват својот
договор на BoomTV, ќе можат истото да го направат за намалена месечна
претплата од 349 денари;
- BoomTV со намалена месечна претплата од 249 денари, доколку корисникот
активира нова мобилна линија на тарифен модел Mobile TOTAL S+ Promo/Mobile
TOTAL M Promo или фиксна линија на тарифен модел Fix Postpaid S. Сите
корисници на BoomTV кои сакаат да го обноват својот договор на BoomTV и да
активираат нова линија на Mobile TOTAL S+ Promo, ќе можат истото да го
направат за намалена месечна претплата од 249 денари;
- Double BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 449 денари. Сите
корисници на BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го
обноват својот договор на Double BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат
за намалена месечна претплата од 449 денари;
- Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите
корисници на BoomTV (со 50% попуст на месечна претплата) кои сакаат да го
обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го направат за
намалена месечна претплата од 499 денари.
Корисниците на Double BoomTV Promo со 50% попуст на претплата кои пакетот го
користат со промотивна месечна претплата од 349 денари (наместо регуларната од
699 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор
со избирање на една од следните опции:
- Double BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 449 денари. Сите
корисници на Double BoomTV Promo (со 50% попуст на месечна претплата) кои
сакаат да го обноват својот договор на Double BoomTV Promo, ќе можат истото да
го направат за намалена месечна претплата од 449 денари;
- Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите
корисници на Double BoomTV Promo (со 50% попуст на месечна претплата) кои
сакаат да го обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го
направат за намалена месечна претплата од 499 денари.
-
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Корисниците на Triple BoomTV Promo со 50% попуст на претплата кои кои пакетот го
користат со промотивна месечна претплата од 399 денари (наместо регуларната од
799 денари), во промотивниот период ќе имаат можност да го обноват својот договор
на:
- Triple BoomTV Promo со намалена месечна претплата од 499 денари. Сите
корисници на Triple BoomTV Promo (со 50% попуст на месечна претплата) кои
сакаат да го обноват својот договор на Triple BoomTV Promo, ќе можат истото да го
направат за намалена месечна претплата од 499 денари.
 Промоцијата е достапна само при обнова/upgrade на договор во тарифните модели:
Mini BoomTV, BoomTV, Double BoomTV Promo и Triple BoomTV Promo и тоа исклучиво
за корисниците на дигитална телевизија (BoomTV) кои ја имаат промоцијата за 50%
попуст на месечната претплата.
Напомена: При активација на фиксна линија на Fix Postpaid S, не следува безжичен
телефон.


„Телевизори за 0 денари„






Можноста за купување на телевизор ќе биде достапна за резидентни и бизнис
корисници и тоа за нови активации и за обнови на договори на постоечките корисници
со потпишување на договор на нови 24 месеци на SMART портфолиото на пакети со
две или три услуги, како и на пакетите со две/три ТВ услуги;
Во зависност од моделот на телевизор кој корисникот ќе го одбере, како и во
зависност од пакетот со две/три услуги кој ќе го активира/обнови, корисникот ќе
плаќа дополнителна месечна претплата 24 месеци од моментот на активација/обнова;
Можноста за купување на телевизор за 0 денари е достапно за нови активации и
обнови на следните тарифни модели:
- За резидентни корисници: FIX/TV Smart S, FIX TV Smart XL, NET/TV Smart S,
NET/TV Smart, FIX/NET Smart S, FIX/NET Smart L, FIX/NET/TV Smart S,
FIX/NET/TV Smart M, FIX/NET/TV Smart L, FIX/NET/TV Smart XL, DoubleBoom
Promo, TripleBoom Promo.
- За бизнис корисници: FIX/TV Business Smart S, FIX TV Business Smart XL, NET/TV
Business Smart S, NET/TV Business Smart L, FIX/NET Business Smart S, FIX/NET
Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart S, FIX/NET/TV Business Smart M,
FIX/NET/TV Business Smart L, FIX/NET/TV Business Smart XL.

„HBO пакети„
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Промотивната понуда важи за сите корисници на Boom TV тарифните модели кои во
промотивниот период сакаат да ги активираат дополнителните Boom TV пакети HBO
Пакет и Extra HBO Promo;
HBO Пакет за намалена месечна претплата, односно наместо за 299 денари, за
месечна претплата од 239 денари;
Extra HBO Promo за намалена месечна претплата од 409 денари;
HBO Пакетот ги содржи следниве канали: HBO и HBO Comedy;
Extra HBO Promo пакетот ги содржи следниве канали: SK1, SK2, SK3, HBO, HBO
Comedy, CinestarTV, Cinestar Action&Thriller, Hustler, Dorcel TV и Brazzers TV.

„Целосна BOOM TV програмска шема бесплатно до 24
месеци„




Сите резидентни корисници кои во промотивниот период ќе активираат или обноват
договор на 24 месеци за тарифните модели DoubleBoom Promo или TripleBoom Promo,
бесплатно ќе ги следат дополнителните Boom TV канали од HBO Пакет и Extra Пакет
Плус и тоа:
- Корисниците на DoubleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 12 месеци од
активација/обнова;
- Корисниците на TripleBoom Promo ќе ги следат бесплатно 24 месеци од
активација/обнова.
Промоцијата е достапна само при активација/обнова на договор. Обновата на
договорот може да биде и со спојување/upgrade на услугите;

“HBO канали и пакети”






Boom TV ја збогатува својата програмска шема со два нови TB канали, HBO и HBO
Comedy. Новите канали нема да бидат дел од основниот програмски пакет и истите ќе
бидат достапни со активација на новите дополнителни пакети HBO Promo Paket и Extra
HBO Promo Paket достапни за сите корисници на Boom TV (како поединечна услуга или
како дел од пакет кој вклучува Boom TV), Mini Boom TV како и за корисниците кои имаат
купено STB only.
Новите корисници кои ќе активираат Boom TV услуга во декември, ќе ги гледаат бесплатно
HBO/HBO Comedy каналите заклучно со 31.12.2013. Новите корисници кои ќе
активираат Boom TV услуга од 01.01.2014, нема да ги гледаат бесплатно HBO каналите
30 дена од активација.
HBO Promo Paket има промотивна цена од 199 денари месечно и ги содржи каналите
HBO и HBO Comedy, додека Extra HBO Promo Paket има промотивна цена од 349 денари
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месечно ги содржи каналите: SK1, SK2, SK3, HBO, HBO Comedy, CinestarTV, Cinestar
Action&Thriller, Dorcel TV и Private Spice.
Корисниците кои во промотивниот период ќе активираат некој од пакетите HBO Promo
Paket или Extra HBO Promo Paket, истите ќе ги користат по промотивна цена се’ до
деактивација на пакетите. Доколку корисник на некој од промотивните пакети HBO Promo
Paket или Extra HBO Promo Paket го деактивира пакетот, при повторна активација во
непромотивен период ќе му се наплати согласно регуларната цена која ќе важи во тој
период.
Дополнително, сите постоечки корисници на Paket Plus или Extra Paket plus ќе ги гледаат
HBO каналите бесплатно до 31.12.2013, a oд 01.01.2014 ќе им се исклучат правата за
гледање на HBO каналите и ќе продолжат да ги следат каналите само од пакетот Paket
Plus или Extra Paket plus. По 01.01.2014, овие корисници ќе можат:
- да го активираат и HBO Promo Paket пакетот за промотивна цена од 199 денари
месечна претплата до 15.05.2014 (299 денари регуларна месечна претплата од
16.05.2014) или
- да го деактивираат Paket Plus или Extra Paket plus и да го активираат новиот пакет Extra
HBO Promo Paket кој ги содржи каналите од Extra Paket plus и од HBO Promo Paket
пакетот за промотивна цена од 349 денари.

Промотивна понуда за Резидентни и Бизнис пакети










Овие промотивни пакети ќе бидат достапни за нови активации и обнови со потпишување
на договор на 24 месеци во промотивниот период
За резидентниот сегмент нудиме два промотивни пакети: Fix/Net PROMO и Fix/Net/TV
PROMO
За бизнис сегментот нудиме еден промотивен пакет: Fix/Net BUSINESS PROMO
Дополнително, сите корисници на новите промотивни пакети ќе имаат можност да добијат
одредена субвенција за лаптоп или таблет во зависност од изборот на некој од следните
дополнителните пакети: Laptop XS_24, Laptop S_24, Laptop M_24, Laptop L_24, Laptop
XL_24
Понудата важи за предефинирана листа на лаптопи/таблети објавена на web страната.
Доколку корисникот побара предвремена обнова на договор само со цел користење на
промотивните пакети без користење на дополнителни пакети за лаптоп/таблет, во тој
случај на истиот нема да му биде дозволена предвремена обнова.
Откако корисникот ќе избере еден лаптоп/таблет и ќе му биде доделен соодветниот
дополнителен пакет кој го избрал, истиот не смее да се менува до истек на договорот (24
месеци од активација/обнова).
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Регуларна миграција во промотивните пакети не е дозволена. Корисник со својот одбран
промотивен тарифен модел, во текот на 24 месеци (за целото времетраење на договорот)
не смее да мигрира на друг тарифен модел.
Во случај доколку Претплатник кој склучил Претплатнички договор со Операторот за
користење на Услуги преку соодветен ONE тарифен модел сака да започне користење на
Услуги преку тарифен модел од VIP тарифното портфолио на Операторот, потребно е да
го раскине постоечкиот Претплатнички договор и да склучи нов Претплатнички договор со
Операторот за користење на Услуги со избраниот VIP тарифен модел. Во таков случај,
соодветно се применуваат одредбите за плаќање на договорна казна (пенал) од
Претплатникот согласно со одредбите од постоечкиот Претплатнички договор за
користење на Услуги преку ONE тарифен модел.

Промотивна понуда кај пакетите со три услуги кои
вклучуваат и BOOM TV







Промоцијата е валидна за резидентните корисници на пакети со три услуги кои
содржат ТВ.
Сите нови резидентни корисници на пакетот со 3 услуги – Fix/Net/TV Total имаат
можност да земат дополнителен приемник за BoomTV (Set Top Box) без месечна
претплата во наредните 24 месеци.
Промоцијата исто така ќе биде достапна и за корисници кои ќе направат обнова на
некој од постоечките пакети со 3 услуги кои во себе содржат BoomTV и тоа:
Fix/Net/TV TOTAL, Fix/Net/TV S, Fix/Net/TV M, Fix/Net/TV L, Mobile/Fix/TV M,
Mobile/Net/TV M, Mobile/Net/TV L, 2009Fix/Net/TV M, 2009Fix/Net/TV L,
2009Mobile/Fix/TV M, 2009Mobile/Net/TV M, 2009Mobile/Net/TV L, Fix/Net/TV
ISDN2 M 09.
Исто така, промоцијата ги опфаќа и корисниците кои ќе направат миграција од
поединечна услуга или пакет со две услуги, во пакет со три услуги кој содржи
BoomTV.

Промотивна понуда за корисници на Фиксна телефонија




Сите нови резидентни корисници на фиксна телефонија, како поединечна услуга,
како и оние кои ќе направат обнова на постоечка поединечна (соло) фиксна линија,
кои ќе се активираат на FixGSM технологија и ќе одберат SAGEM RL302 како фиксен
уред, ќе добијат Panasonic KX-TS500 – БЕСПЛАТНО.
Промотивната понуда е достапна за:
- Нови корисници на фиксна телефонија, како поединечна услуга, на тарифните
модели Fix TOTAL и Fix Postpaid S, на FixGSM технологија, со SAGEM RL302
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уред за фиксна телефонија, кои ќе потпишат договор на 24 месеци во
промотивниот период;
Постоечки корисници на фиксна телефонија како поединечна услуга, кои ќе
направат обнова на фиксната линија на тарифните модели Fix TOTAL и Fix
Postpaid S, на FixGSM технологија, со SAGEM RL302 уред за фиксна
телефонија, на 24 месеци во промотивниот период.

Промотивна понуда за понудите со Фиксна Телефонија,
Интернет и Телевизија







Новата промоција ќе биде достапна за сите нови корисници, како и за оние што
ќе направат обнова на договор на нови 24 месеци на пакетите со една, две и три
услуги кои вклучуваат фиксна телефонија, интернет и/или телевизија.
Промоцијата не се однесува на ниту еден од пакетите со една, две или три услуги
кои во себе вклучуваат мобилна телефонија.
Новата промоција, достапна во постпејд резидентниот и бизнис сегмент, ќе ги нуди
без месечна претплата во првите месеци на активација услугите фиксна
телефонија, интернет и дигитална телевизиja (БоомТВ) од веќе постоечката понуда
на ONE тарифни модели и тоа:
- Пакетите со една, две или три услуги, кои содржат фиксна телефонија,
интернет и/или телевизија ќе бидат без месечна претплата во првите 3
месеци
- Дополнително, дигиталната телевизија (БоомТВ), како дел од пакетите со
две или три услуги, ќе биде без месечна претплата и до 6, односно до 12
месеци, во зависност од пакетот кој ќе го одбере корисниот.
- Доколку пакетот (со две или три услуги) со БоомТВ кој го одбира
корисникот има вкупна месечна претплата < 1000 мкд, дигиталната
телевизија (БоомТВ) ќе биде без месечна претплата само во првите 3
месеци, како и останатите услуги во пакетот.
- Доколку пакетот со БоомТВ кој го одбира корисникот има вкупна месечна
претплата > 1000 мкд но < 2000 мкд, дигиталната телевизија (БоомТВ) ќе
биде без месечна претплата во првите 6 месеци.
- Доколку пакетот со БоомТВ кој го одбира корисникот има вкупна месечна
претплата > 2000 мкд, дигиталната телевизија (БоомТВ) ќе биде без
месечна претплата во првите 12 месеци.
Во месеците без месечна претплата, останува бесплатното време за разговор кај
фиксната телефонија, како и бесплатниот вклучен интернет сообраќај кај
пакетите со интернет.
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Промотивна понуда за „FIX/TV - пакет со две услуги„




Новата промоција е достапна за сите нови резидентни корисници на Fix/TV пакетот со
две услуги.
Сите нови корисници на следниве пакети со две услуги: Fix/TV M и Fix/TV XL имаат
можност да добијат дополнителен BoomTV пакет за месечна претплата од 99 денари.
Промоцијата ќе биде достапна за следниве корисници
- нови корисници, кои не се корисници на ONE тарифни модели за фиксна
линија , ниту се корисници на BoomTV
- корисници кои користат ONE тарифни модели за фиксна линија; истите ќе
можат да мигрираат во Fix/TV пакетот со две услуги и да ја искористат
промоцијата, со потпишување на нов договор со времетраење од 24 месеци
- корисници коишто веќе користат BoomTV (1 или 2 приемника); истите ќе можат
да мигрираат во Fix/TV пакетот со две услуги и да ја искористат промоцијата,
со потпишување на нов договор со времетраење од 24 месеци
- корисници коишто веќе користат и ONE тарифни модели за фиксна линија и
BoomTV (1 или 2 приемника) како посебни продукти или во како пакет со две
услуги; истите ќе можат да мигрираат, доколку е потребна миграција, во Fix/TV
пакетот со две услуги и да ја искористат промоцијата, со потпишување на нов
договор со времетраење од 24 месеци
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