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1. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно
Промоцијата Видеотека 24 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на
27.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна
Телевизија на еден од тарифните пакети Vip Combo Neo 3 L или Vip Combo Neo 4 L.
Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 3.1.1 од делот
Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до одредени содржини,
филмови и ТВ серии.
Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата Видеотека трае 24 месеци и истиот започнува
од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. По истек на промотивните бесплатни 24
месеци, услугата Видеотека автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Услугата Видеотека, ќе му
биде повторно достапна откако корисникот одново ќе ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

2. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно
Промоцијата Видеотека 3 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на
27.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале Интерактивна
Телевизија на некој од тарифните пакети Vip Combo Neo 3 S или М и Vip Combo Neo 4S или М.
Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 3.1.1 од делот
Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
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Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до одредени содржини,
филмови и ТВ серии.
Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата Видеотека трае 3 месеци (90 дена) и истиот
започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. По истек на промотивните
бесплатни 3 месеци, услугата Видеотека автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Услугата
Видеотека, ќе му биде повторно достапна откако корисникот одново ќе ја активира, за надомест од 249
ден/месечно.

3. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно
Промоцијата Shared Cloud Firewall – Basic овозможува бесплатно користење на заштита на интернет
услугата на деловни корисници со cloud firewall решение.
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи
ограничен временски период.
Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички
договор за деловни корисници на некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo Pro S, Vip Combo
Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro S и Vip Combo Lite Neo Pro M опишани во точка 6 од делот Актуелна
понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Услугата Shared Cloud Firewall – Basic која е предмет на оваа промоција се активира исклучиво на
барање на корисник, односно истата не се активира по автоматизам.
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови
24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија и интернет) кои се дел од следните пакети за
деловни корисници: Vip Combo Neo Pro S, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro S и Vip Combo
Lite Neo Pro M.
Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот
договор и трае во наредни 3 месеци.
По истек на промотивните 3 месеци, услугата Shared Cloud Firewall – Basic автоматски се деактивира на
корисникот.
Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата Shared Cloud Firewall – Basic и по истекот
на промотивниот период , истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен надомест
од 472 денари за нејзино користење.
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4. Промоција - 50% попуст на месечна претплата за Combo Box 2+
за правни лица
7.1 Важност на промоцијата
Промоцијата започнува да важи од 06.10.2018 година и е со ограничено времетраење.
7.2 Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:
1) имаат најмалку една активна услуга за интернет на фиксна локација и
претплатнички договор на тарифниoт модел Vip Combo Box 2+.
7.3 Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре,
при моментот на склучувањето на договорот на тарифниот модел Vip Combo Box 2+, добиваат за 50%
попуст на месечната претплата.
Тарифен модел
Mесечна претплата (во ден.)

Vip Combo Box 2+

299
599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото
задолжително времетраење на договорната обвврска од 24 месеци.
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот
модел Vip Combo Box 2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а
претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот
тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.
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