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Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip
Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM
тарифните модели
Важност на промоцијата
Промоцијата започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење до
31.01.2019.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат
следните услови:
1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
>

на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење

на договорната обврска од 24 месеци или
>

на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM, Vip Neo XL SIM или Vip Spirit

SIM без задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).
Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува зголемен
мобилен интернет (национален) од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот
Тарифни модели
интернет сообраќај вклучен во
месечна претплата

Vip Neo M/
Vip Neo SIM M

Vip Neo L/
Vip Neo SIM L

Vip Neo XL/
Vip Neo SIM XL

Vip Spirit/
Vip Spirit SIM

15GB
5GB

20GB
10GB

40GB
20GB

15GB
5GB

тарифен модел:
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Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на
целото времетраење на договорот.
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
> доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока
месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го
користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
> тарифните модели Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен
модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното
времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата
престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет
сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без
вклучена промоција.
> тарифните модели Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L, Vip Neo SIM XL и Vip Spirit SIM со
промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи,
а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен
во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Зголемен износ за набавка на одредена субвенционирана
опрема во рамки на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit тарифните
модели
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење
до 31.01.2019.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните
услови:
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1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip
Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.
Содржина на промоцијата
Претплатниците кои ќе ги исполнат условите за користење на промоцијата во моментот на
склучувањето или обновата на договорот, добиваат зголемен износ на субвенција, за набавка
на одредени типови и модели на терминална опрема.
Дополнителни информации и начин на користеље на промоцијата
>
Зголемениот износ за субвенција важи за одредени типови и модели на терминална
опрема која е објавена на веб страницата на Vip- www.vip.mk. Доделената субвенција се
одзема од износот на објавената основна цена на соодветниот уред/опрема. Промоцијата
важи во ограничен период, се додека има количини од од терминалната опрема за која важи
промоцијата. Со исцрпување на количините на одреден тип и модел на терминална опрема,
за таа опрема промоцијата престанува да важи.
>
Доколку корисникот ја групира субвенцијата со субвенција од други мобилни постпејд
линии (а притоа избира опрема со зголемена субвенција), зголемениот износ на субвенција
согласно со оваа промоција ќе го добие само на првата линија, додека другите линии ќе го
добијат редовниот износ на субвенција.

Промотивно 20% намалена претплата за тарифниот модел
Vip MyKi
Важност на промоцијата
Промоцијата започнува да важи од 14.12.2018 година и е со ограничено времетраење,
заклучно до 10.01.2019.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват
претплатничкиот договор на тарифниот модел Vip MyKi со минимално времетраење на
договорната обврска од 24 месеци.
Содржина на промоцијата
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Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат за 20%
намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот.

Промоција со двојно повеќе мобилен интернет сообраќај за
Vip Neo M/ L/ XL, Vip Neo SIM M/L/XL и Vip Spirit тарифните
модели
Важност на промоцијата
Промоцијата за Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit започнува да важи од 30.08.2018 година и е
со ограничено времетраење до 03.12.2018. Промоцијата за Vip Neo SIM M/L/ XL започнува
да важи од 18.09.2018 година и е со ограничено времетраење до 03.12.2018.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат
следните услови:
1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
>

на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со

>

времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM или Vip Neo XL SIM, без
задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува двојно
повеќе мобилен интернет од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен
Тарифни модели
интернет сообраќај вклучен во
месечна претплата

Vip Neo M/
Vip Neo SIM M

Vip Neo L/
Vip Neo SIM L

Vip Neo XL/
Vip Neo SIM XL

Vip Spirit

10GB
5GB

20GB
10GB

40GB
20GB

10GB
5GB

модел:
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Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на
целото времетраење на договорот.
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
> доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна
претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи
промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
> тарифните модели Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен
модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното
времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата
престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет
сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без
вклучена промоција.
> тарифните модели Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L и Vip Neo SIM XL со промена кон тарифен
модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот
може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната
претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промоција со HBO GO дополнителна услуга- 12 месеци
вклученa во претплатата на Vip Neo M/ L/ XL и Vip Spirit
тарифните модели
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење
до 03.12.2018.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните
услови:
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1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo
M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24
месеци.
Содржина на промоцијата
Претплатниците кои ќе ги исполнат условите за користење на промоцијата во моментот на
склучувањето или обновата на договорот, добиваат можност да ја користат HBO GO
дополнителната услуга вклучена во рамки на редовната месечна претплата за избраниот
тарифен модел. Оваа промоција важи во првите 12 месеци од важењето на договорот.
Дополнителни информации и начин на користеље на промоцијата
> По истек на промотивниот период од 12 месеци, HBO GO дополнителна услуга ќе биде
деактивирана по автоматизам. Доколку претплатникот сака да продолжи да ја користи HBO
GO дополнителна услуга треба истата да ја активира и да плаќа месечна претплата
согласно ценовникот за Дополнителни услуги и пакети за услуги кој можете да го пронајдете
ТУКА;
> Доколку за време на важење на промоцијата со HBO GO дополнителна услуга
претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна
претплата, промоцијата останува во важност до истек на нејзино преостанато времетраење;
> При користење на HBO GO дополнителната услугата преку мобилна мрежа , истата го
користи сообраќајот од интернет пакетот вклучен во тарифниот модел или од дополнително
активирани пакети за мобилен интернет;
> Дополнителни инфрормации за начинот на активација и останати услови користење на HBO
GO дополнителна услуга се наоѓа во ценовникот за Дополнителни услуги и пакети за услуги
кој можете да го пронајдете ТУКА.

Промоција за бизнис корисници со вклучен мобилен
интернет во роаминг за Vip Neo L/ XL тарифните модели
Важност на промоцијата
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Оваа промоција започнува да важи од 30.08.2018 година и е со ограничено времетраење до
03.12.2018.

Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите правни лица кои за времето на нејзината важност ќе склучат
нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo L или Vip Neo XL, со
времетраење на договорната обврска од 24 месеци.
Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува пакет од
200MB мобилен интернет сообраќај во роаминг. Овие 200MB мобилен интернет сообраќај во
роаминг претплатниците ќе можат да ги трошат во рамки на редовните месечни пресметковни
периоди, при што количината од 200MB важи за еден месечен пресметковен период, а се
рестартира на секој нов месечен пресметковен период.
Тарифен модел
Промотивно вклучен мобилен интернет
сообраќај во роаминг, на месечно ниво

Vip Neo L

Vip Neo XL

200MB

200MB

Корисниците ќе можат да го користат ова промотивно количество од 200MB вклучен мобилен
интернет сообраќај во роаминг, само преку одредени оператори и земји во Европа и САД, и
тоа: A1 Telekom од Австрија, Vip Mobile од Србија, A1 Hrvatska од Хрватска, A1 Slovenija од
Словенија, A1 Bulgaria од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од
Грција, Vodafone од Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од
Шпанија, Vodafone од Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од
Португалија, Vodafone од Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска,
Vodafone од Романија, Vodafone од Унгарија, Vodafone од Холандија, Vodafone од Чешка
Република, STA од Андора, Proximus од Белгија, BHTelekom од Босна и Херцеговина,
Gibtelecom од Гибралтар, TDC Mobil од Данска, Hi3G Access AB од Данска, Elisa од Естонија,
EMT од Естонија, Monaco Telecom од Косово, Bite Latvia од Латвија, Omnitel од Литванија,
Tango од Луксембург, Voxtel од Молдавија, Mobile Norway од Норвешка, NetCom од
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Норвешка, Orange- PTK-Centerte од Полска, Slovak Telekom од Словачка, Orange од Словачка,
Turkcell од Турција, Kyivstar од Украина, Elisa од Финска, SFR од Франција, Telenor од Црна
Гора, Tele2 од Шведска, Telia од Шведска, Swisscom од Швајцарија и AT&T од Соединетите
Американски Држави.
Начин на користеље на промоцијата
> Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горедадените
роаминг партнери каде е достапен промотивно пакет;
> Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаминг интернет пакети достаптни
на некои од горедадените роаминг партнери, најпрво ќе го користи вклучениот роаминг
интернет во рамки од овие пакети, а по нивното искористување ќе се започне со користење
од промотивниот пакет од 200MB;
> Промотивниот пакет се користи во тековниот месечен пресметковен период и се рестартира
со секој нов пресметковен период;
> По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до
услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да
продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните
активности:
да активира нов интернет пакет во роаминг кој е валиден на роаминг партнерот
на кој е поврзан корисникот, или
o да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што
корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на
роаминг парнерот на чија мрежа е поврзан.
> Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаминг партнер
o

кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет
во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја
користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
o
o
o

да се поврзе на роаминг партнер предвиден како дел од важечката листа на
промотивниот пакет, или
да активира нов интернет пакет во роаминг во кој е вклучен роаминг партнерот
на кој е поврзан корисникот, или
да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што
корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на
роаминг парнерот на чија мрежа е поврзан.
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Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг за
пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 22.06.2018 година и е со ограничено времетраење до
29.08.2018.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достаптна за сите пост- пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе
активираат некој од интернет роаминг пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL.
Содржина на промоцијата
Доколку корисникот активира некој од Vip Roam Surf S/M/L/XL интернет роаминг пакетите во
периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество мобилен
интернет сообраќај во роаминг кој е вклучен во рамките на Vip Roam Surf пакетите, како што е
прикажано во следната табела:
Роаминг интернет-пакети

Vip Roam Surf S

Vip Roam Surf M

Vip Roam Surf L

Vip Roam Surf XL

50 MB

200 MB

500 MB

2.048 MB

20 MB

50 MB

200 MB

500 MB

399

699

249

499

Вклучен интернет-сообраќај
Еднократен надоместок (ден.)
Важност на пакетот
Начин на активација

30 дена од момент на активација
со SMS со текст

Со SMS со текст

со SMS со текст

Со SMS со текст

START S на

START M на

START L на

START XL на

140999

140999

140999

140999

Тарифен интервал

100 KB

Vip Roam Surf роаминг пакетите се валидни само за одредени роаминг партнери/оператори и
одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата www.vip.mk, што заедно со
останатите услови за користење на овие роаминг пакети се наоѓа во ценовникот за Роаминг кој
можете да го пронајдете ТУКА.
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Промоција со вклучен мобилен интернет во роаминг во
рамки на тарифните модели Vip Neo L/XL
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 22.06.2018 година и е со ограничено времетраење до
29.08.2018.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои за времето на нејзината важност ќе
склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на тарифните модели: Vip Neo L или Vip Neo
XL, со времетраење на договорната обврска од 24 месеци.
Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, еднократно им се доделува
пакет од дополнителни 2GB мобилен интернет сообраќај во роаминг. Овие дополнителни 2GB
мобилен интернет сообраќај во роаминг претплатниците ќе можат да ги трошат во рамки на
месечните циклуси, одеднаш или сукцесивно, се додека не се исцрпи неговата количина, но не
подоцна од 30.09.2018 година.
Тарифен модел
Промотивно вклучен мобилен интернет
сообраќај во роаминг

Vip Neo L

Vip Neo XL

2GB

2GB

Корисниците ќе можат да го користат ова промотивно количество од 2GB вклучен мобилен
интернет сообраќај во роаминг, само преку одредени оператори во Европа, и тоа: A1 Telekom
од Австрија, Vip Mobile од Србија, Vipnet од Хрватска, A1 Slovenija од Словенија, A1 Bulgaria
од Бугарија, FL1 од Лихтенштајн, Velcom од Белорусија, Vodafone од Грција, Vodafone од
Албанија, Vodafone од Турција, Vodafone од Италија, Vodafone од Шпанија, Vodafone од
Германија, Vodafone од Малта, Vodafone од Кипар, Vodafone од Португалија, Vodafone од
Велика Британија, Vodafone од Исланд, Vodafone од Ирска, Vodafone од Романија, Vodafone
од Унгарија, Vodafone од Холандија и Vodafone од Чешка Република.
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Начин на користеље на промоцијата
> Промотивниот пакет се активира штом корисникот ќе се прикачи на некој од горедадените
роаминг партнери каде е достапен промотивно пакет;
> Доколку корисникот има активирано други дополнителни роаминг интернет пакети достаптни
на некои од горедадените роаминг партнери, најпрво ќе го користи вклучениот роаминг
интернет во рамки од овие пакети, а по нивното искористување ќе се започне со користење
од промотивниот пакет;
> Промотивниот пакет по автоматизам ќе се деактивира на 30.09.2018 и нема да биде
достапен за користење, независно од количината на преостанатиот неискористен мобилен
интернет сообраќај во роаминг;
> По искористување на интернет сообраќајот вклучен од промотивниот пакет, пристапот до
услугата интернет во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да
продолжи да ја користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните
активности:
да активира нов интернет пакет во роаминг кој е валиден на роаминг партнерот
на кој е поврзан корисникот, или
o да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што
корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на
роаминг парнерот на чија мрежа е поврзан.
> Ако корисникот со активен промотивен пакет, започне да користи услуга на роаминг партнер
кој не е предвиден како дел од листата важечка за овој пакет, пристапот до услугата интернет
o

во роаминг ќе биде прекинат по автоматизам. Доколку корисникот сака да продолжи да ја
користи услугата интернет во роаминг треба да направи една од следните активности:
o да се поврзе на роаминг партнер предвиден како дел од важечката листа на
промотивниот пакет, или
o да активира нов интернет пакет во роаминг во кој е вклучен роаминг партнерот
на кој е поврзан корисникот, или
o да испрати SMS порака на 140999 со текст START ROAMING, со што
корисникот ќе ја користи услугата интернет во роаминг по редовни цени на
роаминг парнерот на чија мрежа е поврзан.

Промотивнo намалена месечна претплата за Vip MyKi
Оваа промоција започнува да важи од 29.03.2017 година и е со ограничено времетраење до
29.08.2018.
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Оваа промотивна понуда е достаптна за физички лица кои ќе склучат нов договор на тарифниот
модел Vip MyKi со времетраење од 24 месеци и истата вклучува намалена месечна претплата
за тарифниот модел Vip MyKi.
За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за Vip MyKi тарифниот модел,
ќе изнесува 299 денари.

Промоција со дополнителни 10GB за набавка на Samsung
Galaxy Note 9 во рамки на тарифните модели Vip Neo M/L/XL
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 20.08.2018 година и е со ограничено времетраење до
23.08.2018.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достаптна за сите пост- пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе
го набават уредот Samsung Galaxy Note 9 и ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички
договор на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L или Vip Neo XL со времетраење на
договорната обврска од 24 месеци.
Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите
погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделуваат
дополнителни 10GB мобилен интернет од редовно вклучениот во месечната претплата на
избраниот тарифен модел:
Тарифни модели
интернет сообраќај вклучен во месечна
претплата

Vip Neo M

Vip Neo L

Vip Neo XL

15GB
5GB

20GB
10GB

30GB
20GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на
целото времетраење на договорот.
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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:
> доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна
претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи
промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
> промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на
задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена
промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество
интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел,
без вклучена промоција.

Промоција со дополнителни 100GB интернет сообраќај во
2018 за Vip Neo M/ L/ XL и Vip Neo M SIM/ L SIM / XL SIM
тарифните модели
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 27.03.2018 година и е со ограничено времетраење
до 06.06.2018.
Услови за користеље на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат
следните услови:
1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
>

на тарифните модели: Vip Neo M, Vip Neo L или Vip Neo XL, со времетраење
на договорната обврска од 24 месеци или

>

на тарифните модели: Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM или Vip Neo XL SIM, без
задолжително времетраење на договор (без договорна обврска).

Содржина на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат
условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, еднократно
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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им се доделува пакет од дополнителни 100GB мобилен интернет сообраќај, кои им се
на располагање за користење и покрај редовниот мобилен интернет кој е веќе вклучен
во рамките на тарифата. Овие дополнителни 100GB претплатниците ќе можат да ги
трошат во рамки на месечните циклуси, одеднаш или сукцесивно, се додека не се
исцрпи неговата количина, но не подоцна од 31.12.2018 година.
Тарифни модели за кои е
достапна промоцијата
дополнителни 100GB
Мобилен интернет сообраќај
вклучен во месечна претплата
Дополнителни 100GB
промотивен мобилен интернет пакет
(еднократен, важечки до
31.12.2018)

Vip Neo M/M SIM

Vip Neo L/L SIM

Vip Neo XL/XL SIM

5GB

10GB

20GB

+
100GB

+
100GB

+
100GB

Начин на користеље на промоцијата
Пакетот од дополнителни 100GB, претплатникот почнува да го троши во рамки на секој
месечен пресметковен период и тоа на следниот начин и по следниот редослед:
> Прво се исцрпува месечната количината на мобилниот интернет сообраќај кој на
претплатникот му следува со активираните дополнителни интернет пакети, доколку такви
има активирано;
> Доколку претплатникот нема активирано дополнителни интернет пакети, односно по
исцрпување на мобилниот интернет во рамки на дополнителниот пакет, претплатникот
почнува да ја користи месечната количината на мобилниот интернет вклучен во тарифата;
> По искористувањето на целиот месечен мобилен интернет вклучен во рамките на тарифата,
претплатникот кој ја користи оваа промоција почнува да ја троши количината од
промотивните дополнителни 100 GB, се до крајот на тековниот месец. Остатокот
неискористена количина се евидентира и се префрла за користење во наредниот месец по
исцрпувањето на интернетот во рамки на тарифата.
> Со почетокот на новиот месец, за претплатникот почнува нов месечен циклус на трошење
на мобилен интернет и тоа по истиот редослед: интернет вклучен во дополнителните
интернет пакети, потоа мобилен интернет вклучен во тарифата, по што преостанатиот дел
од дополнителните 100 GB кои не ги потрошил претплатникот продолжува да го троши
сукцесивно, на месечна основа, се до нивното целосно исцрпување, но не подоцна од
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
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31.12.2018 година, кога пакетот по автоматизам се деактивира и не е достапен за
користење, независно од количината на преостанатиот неискористен мобилен интернет
сообраќај.

50% намалена претплата за Vip Internet, Vip Internet Plus и
Vip Internet Extra
Услови


Промоцијата вклучува за 50% намалена месечна претплата во текот на целото
времетраење на договорот за тарифните модели Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet
Extra е со ограничен период на важност, почнувајќи од 22.11.2016 година до
26.04.2018.



Промоцијата е достаптна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов или ќе го
обноват претплатничкиот договор во времетраење од 24 месеци.

Прoмена на тарифен модел за корисници на тарифен модел од старо
портфолио


Промоцијата за 50% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на
договорот, е достапна само за корисници чии претплатнички договори се доспеани за
обнова.

Правила за пpомена на тарифен модел за корисници на промоција, за 50%
намалена месечна претплата


Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на тарифните
модели Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra е можно во кое било време од
договорната обврска.



Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е дозволена за цело
времетраење на договорната обврска.




За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
По исполнување на условите за промена на тарифен модел, претплатникот може да прави
само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.



Промена на тарифен модел по истекот на договорната обврска е можна веднаш, со
преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на операторот.
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Новогодишна промоција со промотивно зголемен интернет
сообраќај за Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL
SIM NEW/XXL/XXL SIM NEW и Vip Family Hero/Hero+
тарифните модели
Оваа промоција започнува од 04.12.2017 година и е со ограничено времетраење до
01.02.2018.
Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов претплатнички
договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или ќе го обноват
претплатничкиот договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од
следните тарифни модели: Vip Mobile L/L SIM NEW/L+/L+ SIM NEW/XL/XL SIM NEW/XXL/XXL
SIM NEW или Vip Family Hero/Hero+.
Промоцијата вклучува зголемен интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и тоа:

Тарифни модели

Vip Mobile
L/L SIM
NEW

Vip Mobile
L+/L+ SIM
NEW

Vip Mobile
XL/XL
SIMNEW

Vip Mobile
XXL/XXL SIM
NEW

Vip Family
Hero

Vip Family
Hero+

интернет сообраќај
вклучен во месечна
претплата

10GB

10GB

15GB

25GB

10GB

15GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на
целото времетраење на договорот.
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:


доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока
месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да
го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен
модел;



доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска
месечна претплата, промоцијата престанува да важи, и во тој случај претплатникот може
да користи стандардно количество интернет сообраќај вклучен во месечната претплата
од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Промотивно намалени цени за Постпејд интернет роаминг
пакети
Оваа промоција е со ограничен период на важност од 15.12.2016 година до
24.10.2017.

Овие пакети може да се активираат од страна на сите постпејд корисници на мобилни
услуги што имаат uSIM картичка и активна роаминг услуга.

За активација од Македонија, активација со SMS е бесплатна, во спротивно се
наплатува согласно со ценовникот за роаминг услуги.
Vip Roam Surf интернет-пакети


Овие Vip Roam Surf интернет-пакети се валидни само во мрежите на одредени оператори во
Европа, чија листа е достапна на интернет страницата www.vip.mk. оне.Вип го задржува
правото за промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во
одредени држави. Сите промени ќе бидат објавени на интернет страницата www.vip.mk.
Роаминг интернет-пакети

Vip Roam Surf S

Vip Roam Surf M

Вклучен интернет-сообраќај

20 MB

50 MB

199.5

349.5

399

699

30 дена од момент на

30 дена од момент на

активација

активација

Начин на активација

со SMS со текст START
SURF S на 140999

Со SMS со текст START SURF
М на 140999

Тарифен интервал

100 KB

Промотивено намален еднократен
надоместок
Редовен еднократен надоместок
(ден.)
Важност на пакетот

100


Корисникот може повторно да го активира истиот интернет роаминг пакет по истекот на
важност на претходниот пакет.

По истекот на важноста на пакетот, истиот се деактивира, а неискористениот интернет
сообраќај не се пренесува.
Vip Roam Surf интернет-пакети со важност во мрежите на операторите што
спаѓаат во Групацијата Телеком Австрија

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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20

Овие интернет-пакети се валидни само во мрежите на операторите што спаѓаат во Групацијата
Телеком Австрија кои во моментот на објавување на оваа промоција се следните:
- A1 Telekom од Австрија,
- Vip mobile од Србија,
- Vipnet од Хрватска,
- Si.Mobil од Словенија,
- M-tel од Бугарија,
- Mobilkom од Лихтенштајн и
Velcom од Белорусија.
Оваа листа може да се измени, доколку дојде до промени во рамките на Групацијата Телеком
Австрија, при што сите промени ќе бидат објавени на интернет страницата www.vip.mk.
Роаминг интернет-пакети
Vip Roam Surf 200
Vip Roam Surf 500
Вклучен интернет-сообраќај
Промотивено намален
еднократен надоместок
Редовен еднократен
надоместок (ден.)
Важност на пакетот




200 MB

500 MB

199.5

349.5

399

699

30 дена од момент на
активација

30 дена од момент на активација

Начин на активација

со SMS со текст START
SURF 200 на 140999

Со SMS со текст START SURF 500
на 140999

Тарифен интервал

100 KB

100 KB

Корисникот може повторно да го активира истиот интернет роаминг пакет по истекот на
важност на претходниот пакет.
По истекот на важноста на пакетот, истиот се деактивира, а неискористениот интернет
сообраќај не се пренесува.

Промотивно зголемен интернет сообраќај за Vip Mobile L/L
SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM и Vip Family
Hero/Hero+ тарифните модели
Оваа промоција започнува од 30.08.2017 година и е со ограничено времетраење до
09.10.2017 година.
Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов претплатнички
договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или ќе го обноват
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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претплатничкиот договор со времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од
следните тарифни модели: Vip Mobile L/L SIM/L+/L+ SIM/XL/XL SIM/XXL/XXL SIM или Vip
Family Hero/Hero+.
Промоцијата вклучува зголемен интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и тоа:
Тарифни модели

Vip Mobile
L/L SIM

Vip Mobile
L+/L+ SIM

Vip Mobile
XL/XL SIM

Vip Mobile
XXL/XXL SIM

Vip Family
Hero

Vip Family
Hero+

интернет сообраќај
вклучен во месечна
претплата

10GB

10GB

15GB

25GB

10GB

15GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на
целото времетраење на договорната обрска.
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:


доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока
месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да
го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен
модел;



доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со пониска
месечна претплата, промоцијата престанува да важи, и во тој случај претплатникот може
да користи стандардно количество интернет сообраќај вклучен во месечната претплата
од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

Промотивнo намалена месечна претплата за Vip Mobile SIM
тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL
Оваа промоција започнува од 31.05.2017 година и е со ограничено времетраење до
29.08.2017 година.
Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов договор на
тарифните модели од Vip Mobile SIM портфолиото со времетраење од 24 месеци и истата
вклучува намалена месечна претплата за тарифните модели Vip Mobile SIM S/M/L/L+/XL/XXL.
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За времетраењето на промоцијата, промотивната месечната претплата за Vip Mobile SIM
тарифните модели ќе изнесува:
Тарифни модели
Промотивна месечна
претплата ( во денари)

Vip Mobile
S SIM

Vip Mobile
M SIM

Vip Mobile L
SIM

Vip Mobile
L+ SIM

Vip Mobile
XL SIM

Vip Mobile
XXL SIM

299

399

499

599

799

1,499

Правни лица кои за времетраењето на промоцијата ќе склучат нов договор на некои од Vip
Mobile SIM тарифните модели, ќе добијат дополнителен попуст од 10% на промотивната
месечна претплата, наведена во табелата погоре.
Сите корисници кои својата мобилна линија активирана на Vip Mobile SIM портфолиото ќе ја
додадат како дел од пакетот Vip Комбо 4, дополнително на промотивно намалената месечна
претплата ќе го добијат и редовниот кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за
мобилни услуги, во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот Vip
Комбо 4.
При било која промена на тарифниот модел од страна на претплатникот, истиот ќе ги изгуби
поволностите (попустот на месечната претплата) на оваа промоција.

Промотивнo намалена месечна претплата за тарифните
модели Vip Family тарифните модели Hype/Hero/Hero
+/Senior
Оваа промоција започнува од 29.03.2017 година и е со ограничено времетраење до
15.06.2017 година.
Оваа промоција е достапна за сите физички лица кои ги исполнуваат условите за активација и
користење на Vip Family тарифните модели и истата вклучува намалена месечна претплата за
тарифните модели Vip Family Hype/Hero/Hero +/Senior.
За времетраењето на промоцијата, промотивната месечната претплата за Vip Family тарифните
модели ќе изнесува:
Тарифни модели
Промотивна месечна
претплата ( во денари)

Vip Family
Senior

Vip Family
Hype

Vip Family
Hero

Vip Family
Hero+

249

449

599

999
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Промотивната месечна претплата важи за целото времетраење на претплатничкиот договор т.е.
се додека претплатникот ги исполнува условите, вклучително и посебниот услов за користење
на Vip Family Hero, Vip Family Hero+ или Vip Family Hype тарифните модели.
За мобилните линии на овие тарифни модели активирани за време на важење на промотивниот
период од 29.03.2017 до 15.06.2017 година, со престанокот на исполнување на условот (да
користи помалку од две линии или да не го исполнува условот за минимална месечна претплата
од 550 денари за една од активните мобилни линии), претплатникот го губи попустот на
месечната претплата што го добил и ќе продолжи да ја користи линијата, но со плаќање на
редовната месечна претплата од соодветниот тарифен модел.
Претплатникот може да ја изгуби оваа промотивна месечна претплата и доколку го промени
тарифното портфолио. Правилата за промена на тарифните модели се наведени во делот од
Ценовникот каде се уредени условите за Vip Family тарифните модели.

30% намалена месечна претплата во првите 12 месеци од
договорната обврска, за тарифниоте модели Vip Mobile M и
Vip Mobile L
1.1 Услови

Оваа промоција ќе започне на 17.02.2017 година и истата ќе биде со ограничен
период на важност до 24.03.2017 година.

Оваа промоција е достаптна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват
претплатничкиот договор доспеан за обнова, со задолжително времетраење на договорната
обврска од 24 месеци, и тоа само за тарифните модели Vip Mobile M и Vip Mobile L.

За времето на траење на оваа промоција, месечната претплата за тарифните модели
Vip Mobile M и Vip Mobile L ќе биде намалена за 30%, во првите 12 месеци од задолжителното
времетраење на договорната обврска, а по нивниот истек Претплатникот продолжува да ја
плаќа редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел.
1.2 Правила за пpомена на тарифен модел за корисници на промоцијата 30%
намалена месечна претплата во првите 12 месеци од договорната обврска, за
тарифниоте модели Vip Mobile M и Vip Mobile L


На корисниците на оваа промоција не им е дозволена промена кон тарифен модел со

пониска месечна претплата, за целото задолжително времетраење на договорната обврска.
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Оваа промоција ќе престане да важи за нејзините корисници кои во првите 12 месеци

од договорната обврска ќе го променат тарифниот модел кон тарифен модел со повисока
месечна претплата во рамките на Vip Mobile портфолиото.

За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59
денари.


По исполнување на условите за промена на тарифен модел, Претплатникот може да

прави само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.

Промена на тарифен модел по истекот на времетраењето на задолжителната договорна
обврска е можна веднаш, со преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда
на Операторот.

Новогодишна промоција во рамки на Vip Mobile/Vip Mobile
SIM тарифното портфолио
1.1.Услови


Новогодишната промоција вклучува за 50% намалена месечна претплата во првите 12
месеци за тарифните модели од Vip Mobile/Vip Mobile SIM портфолиото е со ограничен
период на важност, од 22.11.2016 година до 31.01.2017 година.



За времето на траење на промоцијата (во првите 12 месеци од договорната обврска),
месечната претплата за тарифните модели од Vip Moblile/ Vip Mobile SIM ќе биде намалена
за 50%. По истекот на првите 12 месеци од договорната обврска, Претплатникот
продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата во зависност од тарифниот модел.



Промоцијата е достаптна за сите физички и правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват
претплатничкиот договор во времетраење од 24 месеци.



Корисник кој е на Vip Mobile портфолиото и ќе ја користи оваа промоција нема право на
ористење на стандардните кредити/попусти за користење на Комбо 4 пакети.

1.2. Прoмена на тарифен модел за корисници на тарифен модел од старо
портфолио
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Новогодишната промоција, за 50% попуст на претплата во првите 12 месеци, е достапна
само за корисници чии претплатнички договори се доспеани за обнова.

1.3. Правила за пpомена на тарифен модел за корисници на новогодишната
промоција, за 50% на претплата во првите 12 месеци


Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамките на тарифните
модели Vip Mobile S/M/L/L+/XL/XXL и Vip Mobile S SIM/M SIM /L SIM /L+ SIM /XL SIM и
XXL SIM е можно во кое било време од договорната обврска.



Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е дозволена за цело
времетраење на договорната обврска.




За секоја промена на тарифен модел се наплатува еднократен надоместок од 59 денари.
По исполнување на условите за промена на тарифен модел, претплатникот може да прави
само една промена на тарифен модел во текот на еден пресметковен период.



Промена на тарифен модел по истекот на договорната обврска е можна веднаш, со
преминување кон кој било тарифен модел од актуелната понуда на операторот.

Промотивна месечна претплата во првите 12 месеци за
тарифниот модел Vip Mobile Promo



Промоцијата за намалена месечна претплата во првите 12 месеци за тарифниот модел Vip
Mobile Promo е со ограничен период на важност, од 06.09.2016 година до 31.10.2016.
За времето на траење на промоцијата, месечната претплата за Vip Moblile Promo тарифниот
модел, во првите 12 месеци од договорната обврска ќе изнесува 599 денари. По истекот
на првите 12 месеци од договорната обврска, Претплатникот продолжува да ја плаќа
редовната месечна претплата за тарифниот модел Vip Moblile Promo, односно 699 денари.

Промотивна новогодишна понуда “Дополнителни 5GB”
Корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот
претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци за користење
Постпејд услуги со еден од следните тарифни модели: Vip Free Special, Vip Free Advanced или
Vip Free NoLimit за време на промотивниот период, имаат можност да ја искористат понудата
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„Дополнителни 5 GB интернет-сообраќај“, која овозможува користење зголемен обем на
мобилен интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата.
Оваа промотивна понуда не важи за тарифниот модел Vip Free Basic.
Количеството на интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата што корисникот може да
го користи преку сопствена мобилна мрежа, зависи од избраниот тарифен модел како што е
прикажано во табелата подолу:
Тарифни модели
Редовно вклучен интернет-сообраќај во
тарифата
Дополнителен промотивен интернетсообраќај
Промотивен вкупен вклучен интернетсообраќај во тарифата







Vip Free Special

Vip Free
Advanced

Vip Free NoLimit

2 GB – 4G

5 GB – 4G

15 GB – 4G

5 GB – 4G

5 GB – 4G

5 GB – 4G

7 GB – со 4G

10 GB – со 4G

20 GB – со 4G

Промоцијата е достапна за физички и за правни (бизнис) корисници.
По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата,
корисниците можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со
намалена брзина од 32kbps. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет
со нормална брзина и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во
месечната претплата, потребно е да активираат некој од постојните дополнителни
интернет-пакети.
Корисниците што ја користат оваа промоција нема да бидат во можност да го
активираат дополнителниот интернет пакет од 3 GB Vip Surf Speed.
Сите други правила и процедури што важат за тарифното портфолио Vip Free (само со
SIM картичка и со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана
цена) се применуваат и врз оваа промотивна понуда.

Правила за користеље на промотивната понуда за дополнителни 5 GB
интернет-сообраќај при промена на тарифен модел
Оваа промотивна понуда може да се искористи и во случај на промена на тарифниот модел
при обнова на договорот од други тарифни портфолија на Vip кон Vip Free Special /Advanced
и NoLimit SIM портфолиото за време на промотивниот период од 1.12.2015 до 31.1.2016
година.
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Доколку корисникот го промени избраниот тарифен модел од тарифното портфолио Vip Free
во кој му е активирана оваа промотивна понуда, ќе го изгуби зголеменото количество
интернет-сообраќај согласно со оваа промотивна понуда, без разлика дали прави промена
кон тарифен модел со пониска или со повисока месечна претплата. Во таков случај
корисникот ќе може да го користи само редовно вклучениот интернет-сообраќај од
променетиот тарифен модел.

Правила за користеље на промотивната цена на телефон
За времетраење на промотивниот период од 1.12.2015 до 31.1.2016 година ќе важат
промотивни цени на телефони одредени од страна на операторот и тоа по следниве правила:








Сите корисници што ќе склучат или ќе обноват стандарден претплатнички договор со
времетраење на договорна обврска од 24 месеци на тарифното портфолио Vip Free тарифен модел Vip Free Basic, Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free No Limit
само за една линија, ќе добијат промотивна цена за набавка на одредени модели на
телефони.
Сите корисници што ќе склучат или ќе обноват стандарден претплатнички договор со
времетраење на договорна обврска од 24 месеци на тарифното портфолио Vip Free тарифен модел Vip Free Basic, Vip Free Special, Vip Free Advanced или Vip Free NoLimit за
повеќе од една линија (две или повеќе линии истовремено), покрај промотивната цена за
набавка на одредени модели на телефони ќе добијат и дополнителен екстра попуст за
сите претплатнички линии вклучени во тој договор за кои е преземена нова договорна
обврска од 24 месеци.
Количините на телефони се ограничени поради што Операторот го задржува правото да
ги замени моделите на телефони достапни за набавка со промотивни цени или да ја
прекине оваа промоција и пред истекот на нејзината важност.
Цените и моделите на телефони достапни за набавка преку оваа промотивна понуда се
достапни на интернет страницата www.vip.mk

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

28

„Повеќе интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip„




Корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват постојниот
претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци за користење
Постпејд услуги во тарифното портфолио Vip Free за време на промотивниот период од
26.8.2015 до 30.9.2015 година имаат можност да ја искористат понудата „Повеќе
интернет-сообраќај за 8-миот роденден на Vip“, која овозможува користење зголемен
обем на мобилен интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата.
Количеството на интернет-сообраќај вклучен во месечната претплата што корисникот може
да го користи преку мобилната мрежа на операторот, зависи од избраниот тарифен модел
како што е прикажано во табелата подолу:
Vip тарифни модели*
Промотивен вклучен интернетсообраќај

Vip Free
Basic

Vip Free
Special

Vip Free
Advanced

Vip Free
NoLimit

800 MB - 3G

8 GB – 4G

18 GB – 4G

28 GB – 4G

*Оваа промотивна понуда важи за сите тарифни модели Vip Free со можност за набавка на терминална
опрема со субвенционирана цена како и за тарифните модели Vip Free само со SIM картичка, доколку
Претплатникот склучи договор со договорна обврска од 24 месеци.







Промоцијата е достапна за физички и за правни (бизнис) корисници.
По искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисниците
можат да продолжат да користат неограничено интернет-сообраќај, но со намалена
брзина од 32kbps. Доколку овие претплатници сакаат да користат интернет со вистинска
брзина и по искористување на интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата,
потребно е да активираат дополнителен интернет-пакет.
Претплатниците на тарифните модели Vip Free Special/Advanced/и NoLimit добиваат 4G
брзини при користење услуга на пренос на податоци преку мобилен пристап на интернет.
Сите други правила и процедури што важат за тарифното портфолио Vip Free (само со
SIM картичка и со можност за набавка на терминална опрема со субвенционирана цена)
се применуваат и врз оваа промотивна понуда.

Правила за користеље на промотивната понуда при промена на тарифен модел





Промотивната понуда може да се искористи и со промена на тарифен модел од други
тарифни портфолија на Vip кон Vip Free Basic SIM/Special SIM/Advanced SIM/ и NoLimit
SIM портфолиото и Vip Free Basic/Special/Advanced/ и NoLimit портфолиото за време на
промотивниот период од 26.8.2015 до 30.9.2015.
Доколку корисникот го промени избраниот тарифен модел од Vip Free тарифното
портфолио во кој му е активирана оваа промотивна понуда, ќе го изгуби зголеменото
количество на интернет-сообраќај согласно со оваа промотивна понуда, без разлика дали
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прави промена кон тарифен модел со пониска или со повисока месечна претплата. Во
таков случај корисникот ќе може да го користи само редовно вклучениот интернетсообраќај согласно со променетиот тарифен модел.
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Промотивен Месечен интернет-пакет „Surf Speed Promo„ (со
4G/LTE брзина)
Корисниите на Vip постпејд тарифни модели што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе
го обноват постојниот договор на 24 месеци во промотивниот период, на подарок добиваат
интернет-пакет од дополнителни 3GB интернет месечно со карактеристики наведени подолу.
Интернет-пакет
Месечен надоместок (ден.)
Вклучен национален интернет-сообраќај
Брзина на сообраќајот (download/upload)

Surf Speed Promo
0
3GB
до 100Mbps/50Mbps

*Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:

 За нови постпејд корисници,
 Постојни постпејд корисници што извршиле обнова на договор,
 Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.
Понудата е достапна со сите Vip постпејд тарифни модели, освен со промотивните понуди: Vip
555 со неограничени разговори/SMS пораки/интернет; тарифни модели со активна
промоција - Пола месечна претплата и други нестандардни бизнис тарифни модели и понуди
од Vip тарифното портфолио.
Дополнителни информации за понудата








Пакетот Surf Speed Promo нуди 3GB национален интернет-сообраќај, по чие
искористување претплатникот продолжува да користи неограничен бесплатен
национален интернет-сообраќај со намалена брзина до максимални 32kbрs.
4G/LTE брзината е достапна за постпејд корисници што ќе го добијат овој промотивен
интернет-пакет, доколку имаат подигнато соодветна uSIM картичка, поседуваат
соодветен терминален уред што поддржува 4G/LTE мрежа и се во подрачје покриено
со 4G LTE мрежа на оне.Вип.
Доколку корисникот не ги искористи во целост бесплатните 3GB интернет-пакет до
крајот на тековниот пресметковен период, преостанатиот дел од неискористениот
интернет-сообраќај не се префрла во наредниот пресметковен период. На почетокот
од секој пресметковен период, претплатникот добива нов пакет со вклучен 3GB
интернет-сообраќај.
Овој интернет-пакет не може да се комбинира со други дополнителни месечни
интернет-пакети, кои автоматски се обновуваат на почетокот на секој пресметковен
период, но може да се активираат еднократните пакети Vip Surf Start Up, Vip Surf Basic
Up и Vip Surf Speed Up.
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При промена на тарифниот модел пакетот и понатаму останува валиден за
новоизбраниот тарифен модел. Доколку корисникот во тој момент има активирано
еднократен интернет-пакет, интернет-сообраќајот вклучен во еднократниот пакет се
губи и корисникот ќе може да го користи интернет-сообраќајот вклучен во месечниот
промо пакет плус интернет-сообраќајот што следува со самиот тарифен модел.

Промотивна понуда со претплата од 555 ден.
Со оваа постпејд промотивна понуда за месечна претплата од 555 ден. корисниците добиваат
неограничени минути кон сите национални мрежи, неограничени SMS пораки кон сите
национални мрежи и неограничен интернет што во себе вклучува 1 GB 3G интернетсообраќај, по чиешто искористување интернетот останува бесплатен, но брзината на
сообраќајот се намалува на 32kbps.
Услови за користеље на понудата



Пoнудата е достапна за постпејд договори склучени од 15.4.2014, кои се со минимално
времетраење од 24 месеци; понудата е достапна промотивен неопределен период.
Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:
- За нови постпејд корисници,
- Постојни постпејд корисници, кои имaат најмногу 3 месеци до истек на
преостаната договорна обврска,
- Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.

При активирање на оваа промотивна понуда се наплатува еднократен надоместок од 59 ден.
Тарифниот модел со кој се добива оваа понуда е Vip Роденденска, во која се активирани сите
наведени бенефиции за неограничено користење на услуги.
За корисниците што склучиле постпејд договор за користење на оваа промотивна понуда и
кои дополнително сакаат да извршат промена кон друг тарифен модел, важат следните
правила:

Корисниците може да преминат кон Free+ тарифните модели со наплата на еднократен
надоместок од 59 ден. при што:
- Промена кон исто или повисоко ниво на тарифен модел (Free+ M+, Free+ L+,
Free+ XL+ или Free+ NoLimit+) е можна по истек на 12 месеци без
дополнителен надоместок,
- Промена кон пониско ниво на тарифен модел (Free+ S+) е можна по истек на
12 месеци со плаќање дополнителен надоместок од 1.499 ден.

Промената на тарифен модел може да се врши само еднаш во текот на еден месец.
Сите прикажани цени се со вклучен ДДВ.
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„Бесплатен дополнителен 1GB интернет-пакет во наредни 24
месеци„
Vip Постпејд корисниците што ќе склучат нов претплатнички договор или ќе го обноват
постојниот договор на 24 месеци, заедно со телефонскиот апарат марка HTC Desire 310,
на подарок добиваат дополнителен 1GB интернет месечно, во наредните 24 месеци.
 По искористување на 1GB, интернетот останува бесплатен, но брзината на сообраќајот се
намалува на 32kbps.
 Доколку корисникот не го искористи во целост бесплатниот 1GB интернет-пакет до крајот
на тековниот пресметковен период, преостанатиот дел не се префрла за користење во
наредниот пресметковен период.
 На почетокот од новиот пресметковен период добива нов бесплатен дополнителен1GB
интернет.
Услови за користење на понудата:
 Пoнудата е достапна за постпејд договори склучени со минимално времетраење од 24
месеци, заедно со телефонскиот апарат марка HTC Desire 310, почнувајќи од
20.5.2014г. до 15.7.2014. Количините и важноста на оваа понуда се ограничени.
 Понудата е достапна за физички и правни лица и тоа:
- За нови постпејд корисници;
- Постојни постпејд корисници што оствариле право на обнова на договор;
- Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд.
 Понудата е достапна со тарифните модели: Free+ M+, Free+ L+, Free M; Smart 500; Smart
590, Smart М, Free L, Smart 1000; Smart 990; Smart L.
 Понудата не може да се комбинира со:
- преостанатите тарифни модели;
- со промоцијата Пола месечна претплата;
- ниту со какви било други месечни интернет-пакети.


Промотивен ваучер „50% намалена месечна претплата„
Корисниците што ќе склучат нов постпејд претплатнички договор или ќе го обноват постојниот
претплатнички договор со времетраење на договорна обврска од 24 месеци, добиваат
посебен ваучер, кој овозможува активација на нова претплатничка линија, за која се добива
50% намалена месечната претплата во период од 24 месеци во соодветен Vip Free+ тарифен
модел.
Ваучерот е преносен, т.е. тој може да го искористи самиот корисник или да го подари на кое
било правно или физичко лице, кое врз основа на склучен претплатнички договор ја добива
промоцијата опишана погоре за новата претплатничка линија.
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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Промоцијата е со ограничено времетраење и важи за претплатнички договори склучени во
периодот од 11.12.2013 до 10.2.2014 година.
Правила на промоцијата:
 Промоцијата е достапна само со приложен посебен ваучер
 Ваучерите се издаваат на корисници што ги исполнуваат условите на промоцијата
утврдени погоре, најдоцна до 10.2.2014
 Ваучерот важи само за една нова постпејд линија активирана на еден од Vip Free+
тарифните модели без дополнителни промоции (кредити и попусти на месечна
претплата), кои се назначени на самиот ваучер (Free+
S/M/L/XL/NoLimit/S+/M+/L+/XL+/NoLimit+)
 Ваучерите на кои е назначен датумот 31.12.2013/19.1.2014/31.1.2014 може да се
искористат до 31.1.2014
 Ваучерите на кои е назначен датумот 15.2.2014 може да се искористат до 15.2.2014
 За новите претплатнички линии за кои е искористен ваучер, не се издава дополнителен
ваучер
 Промоцијата за 50% намалена месечната претплата се користи во период од 24
месеци од моментот на склучување на претплатничкиот договор.
 Доколку корисникот направи промена кон тарифен модел со пониска или повисока
месечна претплата за претплатничката линија за која е искористена промоцијата, во
периодот на нејзино важење, корисникот ја губи промоцијата, т.е. од тој момент му се
наплаќа редовна месечна претплата за променетиот тарифен модел.
 Оваа промоција не може да се комбинира со други попусти, кредити, ниту со учество
во наградна игра.

„10% попуст на месечна претплата„
Со оваа промоција корисниците добиваат 10% попуст на месечната претплата за тарифните
модели: Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL и Vip Free+ NoLimit
Оваа промоција е достапна за сите нови резиденцијални корисници, кои ќе изберат еден од
овие тарифни модели и ќе склучат нов претплатнички Постпејд договор со операторот без
договорна обврска.
 Промоцијата важи во периодот од 6.8.2013 година до 31.8.2013
 Промоцијата важи за физички лица
 Промоцијата важи за нови Постпејд линии, вклучувајќи ги и корисниците што ќе
мигрираат од Припејд во Постпејд
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Доколку корисникот премине кон пониско тарифно ниво од истото портфолио, ја губи
промоцијата:
 Од Vip Free+ NoLimit на Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip Free+ L или Vip Free+ XL
 Од Vip Free+ XL на Vip Free+ S, Vip Free+ M или Vip Free+ L
 Од Vip Free+ L на Vip Free+ S или Vip Free+ M
 Од Vip Free+ M на Vip Free+ S
Доколку корисникот премине кон повисоко тарифно ниво од истото портфолио, ја задржува
промоцијата:
 Од Vip Free+ S на Vip Free+ M, Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
 Од Vip Free+ M на Vip Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
 Од Vip Free+ L на Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit
 Од Vip Free+ XL на Vip Free+ NoLimit
Доколку корисникот премине од кој било од тарифните модели Vip Free+ S, Vip Free+ M, Vip
Free+ L, Vip Free+ XL или Vip Free+ NoLimit на кој било од тарифните модели од напредното
портфолио, односно Vip Free+ S+, Vip Free+ M+, Vip Free+ L+, Vip Free+ XL+ или Vip Free+
NoLimit+, ќе ја изгуби промоцијата.
Забелешка: Условите на користење и тарифирањето на искористените електронски
комуникациски услуги, вклучени бесплатни минути, цените за соодветните услуги и висината на
договорните пенали се применуваат согласно со избраниот тарифен модел без измени во текот
на целото времетраење на промоцијата и користењето на доделениот попуст.

„Интернет-пакет Surf Plus„









Овој пакет е достапен за тарифниот модел Vip 6, достапен за активација до 2.7.2014
Пакетот нуди 200 MB интернет-сообраќај со брзина до 4mbрs, и се добива во целост,
без разлика на кој датум е активиран.
Месечната претплата е 69 денари и се наплатува во целост, без разлика на кој датум
е активиран.
Пакетот може да се активира со SMS порака на 140707 со текст START.
Во еден пресметковен период овој пакет може да се активира еднаш, при што по
искористување на 200-те MB, корисникот за да може да користи интернет, мора да
активира друг пакет.
Пакетот не се обновува автоматски на почетокот на секој пресметковен период туку се
деактивира автоматски на крајот на пресметковниот период.
Доколку во моментот на активација на Surf Plus пакет корисникот има преостанат дел
од претходниот интернет-пакет, тој ќе се изгуби.
Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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„Неограничено во Vip за бизнис корисници„
Vip тарифни модели

Vip Free

Vip Free

Vip Free

Vip Free

Vip Super

S

M*

L*

XL*

Free*

Месечни надоместоци и вклучени бенефиции
Месечна претплата (денари)

279

499

799

1.499

2.199

-

-

-

-

-

1.000

неограничено

неограничено

неограничено

неограничено

100

200

1.000

2.000

3.000

1 Vip

цела

Пријатели

мобилна

-

-

-

број

мрежа

-

-

-

100

200

-

-

-

1.000

1.000

3,9

2,9

Национални разговори
Вклучени минути во компанијата (CUG)
Вклучени минути во сопствена мобилна
мрежа (месечно)
Вклучени минути кон сите фиксни и мобилни
мрежи во Македонија (месечно)
Вклучените минути во сопствена мобилна
мрежа се користат кон:
Вклучени минути кон меѓународни
дестинации (месечно) (Важат за сите зони,
освен Посебна зона)
Вклучени SMS пораки кон сите мрежи
Интервал на тарифирање

60 секунди

Цена за сите национални повици, по
искористувањето на вклучените минути

6,9

5,9

4,9

(ден./мин.)
Воспоставување повик

бесплатно

Услуги
SMS кон сите национални мрежи
(ден./порака)
MMS кон сите мрежи (ден./порака)

4,9
17,7

GPRS во Vip WAP портал

бесплатно

Контакт центар (077 1234)

бесплатно

Повик кон Vip секретарка (1222)

бесплатно

Говорни повици кон службите за итни случаи
(112, 192, 193, 194, 195) и Национални
скратени броеви за услуги од национално

бесплатно

општествено значење: (190, 197, 198 и
199)

Друштво за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје,
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GPRS (ден./MB)

9,9

Пенали

Максимален износ

Максимален износ на пенали за
претплатнички линии со 12 месеци
договорна обврска **

3.348

5.988

9.588

17.988

29.988

Максимален износ на пенали за
претплатнички линии со 24 месеци
договорна обврска **

6.696

11.976

19.176

35.976

59.976

Пенал по основ на субвенциониран
телефонски апарат

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180

*За користење на промоцијата Неограничено во Vip во тарифните модели Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip
Super Free тарифните модели важат посебни услови за користење, кои се објавени на веб-страницата на
операторот

Правила за промоцијата: Неограничено во Vip за бизнис корисници









Пoнудата е достапна за договори склучени во периодот од 7.12.2012 до 31.3.2013, и
тоа:
- за сите бизнис корисници што ќе склучат договор на 24 месеци на некој од
тарифните модели: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free
- за бизнис корисници што ќе го обноват договорот на 24 месеци и ќе преминат
на некоја од тарифите: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free За
промена на тарифен модел, за корисниците на оваа промоција, важат следните
правила:
За сите претплатници што ќе ја користат оваа промоција, промена кон понизок
тарифен модел нема да биде можна во првите 12 месеци. По истекот на овие 12
месеци, промена на тарифен модел во пониска тарифа е можна, со еднократен
надоместок од 690 ден. со вклучен ДДВ. При промена на тарифниот модел,
корисникот ја задржува промоцијата доколку ја менува тарифата кон еден од
тарифните модели: Vip Free M, Vip Free L, Vip Free XL и Vip Super Free. Доколку
корисникот ја менува тарифата кон тарифен модел од друго тарифно портфолио, ја
губи промоцијата Неограничено во Vip.
Промената кон понизок тарифен модел, во рамките на Vip Free портфолиото се
наплаќа 690 денари. Оваа промена е можна по истекот на 12 месеци од
потпишувањето на претплатничкиот договор. При промена на тарифниот модел кон
понизок, бизнис корисникот ќе ја задржи промоцијата доколку преминува на Vip Free
M, Vip Free L, Vip Free XL.
Промоцијата трае 24 месеци од активација или обнова на договорот.
Промената на тарифните модели е можна еднаш во текот на месецот.
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Бизнис корисниците што ќе користат VPN тарифи, имаат можност да ја добијат промоцијата
во рамките на тарифата, доколку VPN тарифата соодветствува на тарифите: Vip Free M, Vip
Free L, Vip Free XL или Vip Super Free.

„Двојно повеќе разговори, засекогаш“
Сите корисници, кои ќе склучат договор на 24 месеци, во периодот од 1.11.2011 до
29.2.2012, ќе добијат двојно повеќе минути кон сите мрежи вклучени во претплатата,
засекогаш.
 Промоцијата важи за:
- Нови постпејд корисници
- Постојни постпејд корисници, кои имaат најмногу 3 месеци преостаната
договорна обврска и при обновата нема да преминат кон тарифа од пониско
ниво
- Корисници што ќе мигрираат од припејд во постпејд
 Промоцијата важи за физички и правни лица
 Промоцијата важи само за договори склучени на 24 месеци
 Промоцијата важи само за договори склучени на некоја од тарифите од Vip Smart
портфолио (Vip Smart 240, Vip Smart 390, Vip Smart 590, Vip Smart 990, Vip Smart
1.790, Vip Smart 2.990)
За промена на тарифен модел, за корисниците на оваа промоција, важат следните правила:
 За сите претплатници што ќе ја користат оваа промоција, промена кон понизок
тарифен модел нема да биде можна во првите 12 месеци. По истекот на овие 12
месеци, промена на тарифен модел во пониска тарифа е можна, со еднократен
надоместок од 690 ден. со вклучен ДДВ.
 Промена кон повисока претплата е можна веднаш, во кое било време по
потпишувањето на договорот, без дополнителен надоместок.
 Промената на тарифните модели е можна еднаш во текот на месецот.
Vip тарифни модели

Smart

Smart

Smart

Smart

Smart

Smart

240

390

590

990

1790

2990

Месечни надоместоци и вклучени бенефиции
Месечна претплата
(денари)

240,0

390,0

590,0

990,0

1.790,0

2.990,0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Вклучени минути во
сопствена мобилна мрежа
(месечно)
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Вклучени минути кон сите
фиксни и мобилни мрежи

70

120

200

400

1.000

2.000

-

-

-

100

200

400

во Македонија (месечно)
Вклучени минути за
меѓународни разговори
(месечно)
Вклучените минути во
сопствена мобилна мрежа
се однесуваат на:

1 Vip

3 Vip

Пријатели

Пријатели

броj

броеви

Интервал на тарифирање

цела сопствена мобилна мрежа

на 60 секунди

на вклучените минути
Повици кон сите
национални мрежи
(ден./мин.)

6,9

6,5

5,9

4,9

3,9

2,9

(по истекот на
бесплатните минути)
Интервал на тарифирање

по секунда, по истекот на првата минута

национални разговори
Воспоставување повик

Бесплатно

SMS кон сите национални

4,7

дестинации (ден./порака)
MMS кон сите
национални дестинации

17,7

(ден./порака)
Интернет (ден./MB)

17,7

Тарифирање на интернет

На 10 KB

сообраќајот
Максимален износ на
пенали за претплатнички
линии со 12 месеци

2.880

4.680

7.080

11.880

21.480

35.880

5.760

9.360

14.160

23.760

42.960

71.760

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180

договорна обврска**
Максимален износ на
пенали за претплатнички
линии со 24 месеци
договорна обврска**
Пенал по основ на
субвенциониран
телефонски апарат
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„Половина месечна претплата, засекогаш„
Промотивната понуда е валидна за договори склучени од 20.5.2010 до 31.1.2011).
Vip Smart
XS

Vip тарифни модели

Vip Smart
S

Vip Smart
M

Vip Smart
L

Vip Smart
XL

Vip Super
Smart

Месечни надоместоци и вклучени бенефиции
Месечна претплата (денари)

120

195

295

590

885

1.475

Вклучен износ за национален
сообраќај

120

195

295

590

885

0

Национални разговори
Вклучените минути во
сопствена мобилна мрежа се
однесуваат на:

цел ден
1 Vip
Пријатели
броj

3 Vip
Пријатели
броеви

Интервал на тарифирање на
вклучените минути (месечно)
Вклучени минути во сопствена
мобилна мрежа (месечно)
Вклучени минути кон сите
фиксни и мобилни мрежи во
Македонија (месечно)
Повици кон сите национални
мрежи (по истекот на
бесплатните минути)
(ден./мин.)
Повици кон други мобилни
оператори
Повици кон национална
фиксна мрежа

цела сопствена мобилна мрежа
по секунда
после
првата
минута

на 60 секунди

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

1.000

6,8

6,5

5,9

4,5

3,5

3,5

6,8

6,5

5,9

4,5

3,5

3,5

6,8

6,5

5,9

4,5

3,5

3,5

Воспоставување повик

бесплатно

Интервал на тарифирање:

по секунда после првата минута

Услуги
SMS кон национални
дестинации

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

0

0

0

0

0

0

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

CSD сообраќај (123104)

0

0

0

0

0

0

CSD сообраќај надвор од
мрежата (123105)

6,8

6,5

5,9

4,5

3,5

3,5

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

SMS потврда
MMS кон национални
дестинации

Интернет (ден./MB)
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Тарифирање на интернет
сообраќајот
Факс

по 10 KB
6,8

6,5

Тарифирање

5,9

4,5

3,5

3,5

по секунда после првата минута

Пенали

Максимален износ

Максимален износ на пенали
за претплатнички линии со 12
месеци договорна обврска

2.880

4.680

7.080

14.160

21.240

35.400

Максимален износ на пенали
за претплатнички линии со 24
месеци договорна обврска

5.760

9.360

14.160

28.320

42.480

70.800

Пенал по основ на
субвенциониран телефонски
апарат

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180

1.180
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Промотивна понуда во рамки на MOBILE GO тарифно
портфолио








Од 22ри Март 2016, оне.Вип лансира промотивна понуда во рамките на Mobile GO
тарифното портфолио. Имено, сите корисници кои ќе направат нова активација или
обнова во времетраење од 24 месеци во резидентниот и бизнис сегментот во
промотивниот период ќе бидат во можност да користат промоција- попуст на месечната
претплата.
Промотивната понуда се однесува на тарифните модели од Mobile GO (Mobile GO S,
Mobile GO M и Mobile GO L) портфолиото со опција со телефон и со опција без
телефон, и тоа:
- 15% попуст на месечна претплата, со договор на 24 месеци, за тарифни модели со
телефон;
- 30% попуст на месечна претплата, со договор на 24 месеци, за тарифни модели
без телефон.
Останатите карактеристики на тарифните модели во рамките на тарифното портфолио
остануват непроменети.
Корисници кои ќе склучат договор со неопределено времетраење, нема да им следува
промотивната понуда.
Промотивната понуда е валидна ограничен период, од 22.03.2016 до 30.04.2016.
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Промотивна понуда во рамките на MOBILE GO тарифно
портфолио







Од 10ти Декември 2015, оне.Вип лансира промотивна понуда во рамките на Mobile
GO тарифното портфолио. Имено, сите нови активации и обнови на тарифен модел во
промотивен период ќе користат промоција дополнително вклучен бесплатен интернет
сообраќај за целото времетраење на договоот за тарифните модели Mobile Go M и
Mobile Go L.
Во рамките на понудата тарифниот модел Mobile GO M ќе добие дополнително
вклучен 1GB интернет сообраќај,вкупно 4GB, (вклучувајки го редовниот бесплатен
интернет сообраќај кој следува со тарифниот модел); додека пак Mobile Go L, ќе
добие дополнителни 2GB интернет сообраќај (вкупно 7GB);
Останатите карактеристики на тарифните модели во рамките на тарифнот портфолио
остануват непроменети.
Промотивната понуда е валидна ограничен период, од 10.12.2015 до 31.01.2016.
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Промотивна понуда „CROSS/UP SALE,30% попуст на месечна
претплата„




















Сите корисници кои имаат само Mini BOOM TV или Mini BOOM TV и мобилна
постпејд линија, и доколку постоечката Mini BOOM TV услуга ја надградат во Solo
BOOM, Double BOOM, Triple BOOM, Fix/TV TOTAL или во некој од Fix/Net/TV
TOTAL пакетите, ќе имаат можност да ја користат оваа промотивна понуда цели 24
месеци.
Промоцијата 30% попуст на месечната претплата ќе се користи цели 24 месеци т.е. за
целото времетраење на договорот. По истекот на времетраењето на договорот од 24
месеци, попустот на месечната претплата нема да важи.
Попустот на месечната претплата важи само за основната месечна претплата за
услугата/пакетот од услуги за кој/а корисникот потпишува нов договор.
Дополнително, попустот 30% попуст на месечната претплата не важи за
дополнителниот пакет- Пакет плус и за дополнителните BOOM TV приемници за 99
денари.
За овие корисници НЕ е дозволено да мигрираат на пониско ниво до истек на 24
месеци од активација на линијата. При разделување на пакетот за кој корисникот има
промоција, истата ја губи.
Корисник на Mini BOOM TV кој е деактивиран и се реактивира во промотивниот
период, со потпишување на нов договор на 24 месеци, НЕ му следува промоцијата
„30% попуст на месечната претплата“.
Корисник кој со доделена промоција „30% попуст на месечната претплата“ се
деактивира, при повторно реактивирање НЕ му се доделува истата промоција.
Исклучок се корисниците кои се реактивираат во период додека промоцијата е сеуште
активна.
Корисник кој за некоја услуга веќе ја користи промоцијата „30% попуст на месечната
претплата“ и истата ја надградува во некој од горенаведните пакетите, промоцијата на
нови 24 месеци му СЛЕДУВА само доколку промоцијата е сеуште валидна, односно
корисникот прави upgrade во промотивен период, во спротивно истата треба да се
избрише.
Корисниците на Mini BOOM TV со промоција 50% попуст на претплата или
промоција 3 месеци без претплата, имаат можност да мигрираат во Solo BOOM TV
со 30% попуст на претплата со потпишување на нов договор на 24 месеци и со тоа
да ги гледаат сите ТВ канали.
Корисниците кои ќе ја надградат услугата во пакет со интернет ќе ја добијат и
промоцијата со 1.000.000 MB (додека истата трае) и промоцијата 30% попуст на
претплата.
Промоцијата е валидна во периодот од 26.08.2013 година до 31.10.2013-та година.
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Нова ТОТАЛНА промоција









Промоцијата е достапна единствено со склучување на нов или обнова на постоечки
договор за MOBILE TOTAL тарифните модели со времетраење од 24 месеци.
Промоцијата важи ограничен период од 18.09.2013.
Промени се направени во вклучениот сообраќај кај:
o тарифниот модел Mobile TOTAL M, вклучува 1500 SMS и 1500 MMS пораки,
наместо регуларните 200 SMS и 200 MMS пораки, односно промотивните 600 SMS и
600 MMS пораки;
o тарифниот модел Mobile TOTAL XXL, вклучува 20GB мобилен интернет, наместо
досегашните 10GB.
На корисниците кои ќе ја користат оваа промоција им следува и промоцијата
„БЕСПЛАТНИ МИНУТИ КОН СИТЕ МРЕЖИ И БЕСПЛАТЕН 3G ИНТЕРНЕТ“
Доколку не станува збор за нов корисник, ниту за обнова на договор, туку единствено
за промена на тарифен модел, промотивната понуда не е достапна.
Користењето на промоцијата не ги ограничува корисниците да направат промена на
тарифен модел, според постоечките правила за промена на тарифен модел.
Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја
изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел
(без промена на времетраењето на промоцијата односно договорот).

Промотивна понуда „1000GB гратис„






Промоцијата важи за сите резидентни и бизнис постпејд корисници на интернет кои во
промотивниот период ќе направат активација или обнова на интернет услугата како
самостојна услуга или како дел од пакет.
Корисниците за кои важи промоцијата секој месец, дополнително на вклучените GB
интернет во својот тарифен модел, ќе добиваат дополнителни 1000 GB бесплатен
интернет, за целото времетраење на договорот.
Промоцијата е валидна во периодот од 15.02.2013 до 30.11.2013 година.

„Бесплатни минути кон сите и бесплатен 3G интернет„




Промоцијата е достапна за сите нови корисници како и корисниците кои ќе направат
обнова, со потпишување на договор на 24 месеци на некој од тарифните модели од
Mobile TOTAL портфолиото.
Преглед на промотивната понуда: Корисниците имаат зголемени минути кон сите
национални мрежи, СМС, ММС и MB и тоа: Mobile Total S+ од 40 на 200 минути, од
100 на 300 СМС, од 100 на 300 ММС, од 100 на 300 MB; Mobile Total M од 200
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на 500 минути, од 200 на 600 СМС, од 200 на 600 ММС, од 1 GB на 3 GB; Mobile
Total L од 500 на 1000 минути, од 500 на 1500 СМС, од 500 на 1500 ММС, од 1
GB на 3 GB; Mobile Total XL од 1000 на 1500 минути, од 1000 на 3000 СМС, од
1000 на 3000 ММС, од 1 GB на 3 GB. Дополнително, корисниците добиваат
неграничени разговори кон сопствената мрежа (мобилна и фиксна).
Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја
изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел
(без промена на времетраењето на промоцијата односно договорот).
Промоцијата е валидна во периодот од 16.05.2013 година 31.10.2013 година.

„Тотална промоција во ONE TOTAL BUSINESS„









Промоцијата важи за сите нови бизнис корисници, како и за дополнителните (нови) линии
на постоечките бизнис корисници. Промоцијата исто така ќе биде валидна и за бизнис
корисниците кои ќе направат обнова на договор на нови 24 месеци.
Промоцијата нуди повеќе вклучени бесплатни минути/СМС/ММС/MB во следните 24
месеци (до истек на договорот) и зголемена субвенција за мобилни уреди по тарифен
модел, со исклучок на Mobile TOTAL S.
Преглед на промотивната понуда: Mobile TOTAL S ќе има 3000 наместо 1000 минути
кон 1 избран број од сопствена мрежа, 300 наместо 100 национални СМС, 300
наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile TOTAL S+ ќе има 3000
наместо 1000 минути во сопствена мрежа, 200 наместо 40 минути кон сите
национални мрежи, 300 наместо 100 национални СМС, 300 наместо 100
национални ММС, 300 наместо 100 MB и 4500 наместо 3000 денари субвенција;
Mobile TOTAL М ќе има 3000 наместо 1000 минути во сопствена мрежа, 500 наместо
200 минути кон сите мрежи, 600 наместо 200 национални СМС, 600 наместо 200
национални ММС, 3GB наместо 1GB и 7000 наместо 4000 денари субвенција;
Mobile TOTAL L ќе има 4500 наместо 1500 минути во сопствена мрежа, 1000 наместо
500 минути кон сите мрежи, 1500 наместо 500 национални СМС, 1500 наместо 500
национални ММС, 3GB наместо 1GB и 10000 наместо 6000 денари субвенција;
Mobile TOTAL XL ќе има 4500 наместо 1500 минути во сопствена мрежа, 1500
наместо 1000 минути кон сите мрежи, 3000 наместо 1000 национални СМС, 3000
наместо 1000 национални ММС, 3GB наместо 1GB и 15000 наместо 8000 денари
субвенција.
Промоцијата е валидна од 02.11.2012 до 28.02.2013 година.
Во периодот од 01.03 – 30.04.2013, во мобилната телефонија, за бизнис
корисниците, продолжува да важи ТОТАЛНАТА БИЗНИС ПРОМОЦИЈА, со зголемени
минути и услуги во рамки на тарифните модели, но со регуларни (не зголемени)
субвенции.
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Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја
изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел
(без промена на времетраењето на промоцијата).
Бидејќи оваа промоција се поклопува со промоцијата 3 месеци без претплата,
корисникот ќе треба да одбере која промоција ќе сака да ја користи (може да
користи само една).

„Пола месечна претплата цели 24 месеци„












Промоцијата е достапна за сите нови активации и обнови на договор на тарифните
модели Mobile Total и тоа исклучиво за резидентни корисници.
Сите нови резидентни корисници на Mobile Total тарифните модели кои ќе потпишат
нов договор, како и постоечките корисници кои ќе направат обнова на договорот на
24 месеци во промотивниот период ќе добијат ПОЛА МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА за
целото времетраење на договорот (24 месеци).
Вклучените бесплатни минути за разговори и услуги за овие корисници исто така ќе
бидат преполовени, со исклучок на минутите кои се однесуваат за разговори во
сопствена мрежа.
Со промотивните тарифни модели Mobile TOTAL Promo корисниците кои потпишале
договор на 24 месеци добиваат 50% пониска месечна претплата од регуларната
месечна претплата за Mobile TOTAL тарифните модели; за Mobile TOTAL S Promo
месечната претплата од 279 денари се намалува на 139,5 денари; за Mobile TOTAL
S+ Promo месечната претплата од 399 денари се намалува на 199,5 денари; за
Mobile TOTAL M Promo месечната претплата од 699 денари се намалува на 349,5
денари; за Mobile TOTAL L Promo месечната претплата од 1.099 денари се намалува
на 549,5 денари; и за Mobile TOTAL XL Promo месечната претплата од 1999 денари
се намалува на 999,5 денари.
Од 01.10.2017 за Mobile Total Promo тарифните модели, цената за MB по
искористување на вклучениот интернет изнесува 1 денар/MB
Вклучените бесплатни разговори кон сопствена фиксна и мобилна мрежа остануваат
да важат како кај регуларните Mobile TOTAL тарифни модели, односно: 1000 мин
кон 1 корисник на сопствена мрежа за Mobile TOTAL S Promo; 1000 мин во
сопствена мрежа за Mobile TOTAL S+ Promo и Mobile TOTAL M Promo; и 1500 мин во
сопствена мрежа за Mobile TOTAL L Promo и Mobile TOTAL XL Promo.
Вклучен сообраќај за национални разговори: наместо 40 минути корисниците на
Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ добиваат 20 минути; наместо 200 минути
корисниците на Mobile TOTAL M добиваат 100 минути; наместо 500 минути
корисниците на Mobile TOTAL L добиваат 250 минути; и наместо 1000 минути
корисниците на Mobile TOTAL XL добиваат 500 минути;
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Вклучени национални SMS пораки и МMS пораки: наместо 100 SMS и 100 MMS
пораки, корисниците на Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ добиваат 50 SMS и 50
MMS пораки; наместо 200 SMS и 200 MMS пораки, корисниците на Mobile TOTAL M
добиваат 100 SMS и 100 MMS пораки; наместо 500 SMS и 500 MMS пораки,
корисниците на Mobile TOTAL L добиваат 250 SMS и 250 MMS пораки; наместо 1000
SMS и 1000 MMS пораки, корисниците на Mobile TOTAL XL добиваат 500 SMS и 500
MMS пораки;
Вклучен интернет сообраќај: наместо 100 MB корисниците на Mobile TOTAL S и
Mobile TOTAL S+ добиваат 50 MB вклучен бесплатен интернет; наместо 1 GB
корисниците на Mobile TOTAL M, Mobile TOTAL L и Mobile TOTAL XL добиваат 512 MB
вклучен бесплатен интернет;
Вклучен сообраќај за меѓународни разговори: наместо 150 минути корисниците на
Mobile TOTAL XL добиваат 75 минути вклучен сообраќај за меѓународни разговори.
Истата НЕ Е ДОСТАПНА за:
- за бизнис корисници на ONE тарифни модели
- миграции од постоечките постпејд мобилни ONE тарифни модели;
- договори со времетраење различно од 24 месеци (пример. договор на
неопределено);
- сите корисници, резидентни и бизнис, кои би сакале да земат некој од
телефоните во „специјална понуда за 1 МКД“ со дополнителен пакет за
мобилен интернет.
- За тарифниот модел Mobile Total XXL не важи промотивната понуда „ПОЛА
МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА”.
Промоцијата е валидна во периодот од 07.09.2012 до 07.12.2012 и од 01.03.2013
до 15.04.2013 година за нови активации, односно за обнови од 01.03.2013 до
30.06.2013 година.
Притоа, корисник кој ќе се активира на промотивните тарифни модели ќе може на
негово барање, да промени тарифен модел во регуларната Mobile TOTAL понуда,
според постоечките правила за миграција, и според подолу наведените дефинирани
нивоа на тарифни планови. Обратното секако не важи, односно, корисник активиран
во редовната понуда на Mobile TOTAL тарифни модели нема да може да мигрира во
промотивните тарифни модели.
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Промотивна понуда во рамки на MOBILE TOTAL S и MOBILE
TOTAL S+












Промотивната понуда е валидна за нови активации и обнови на договори на
постоечките мобилни пост-пејд резидентни корисници за наредни 24 месеци на
тарифните модели во мобилниот пост-пејд резидентен сегмент – Mobile TOTAL S и
Mobile TOTAL S+.
Во Мobile TOTAL S тарифниот модел, корисниците добиваат:
- Дополнителни БЕСПЛАТНИ 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа
(постоечката понуда во Mobile Total S тарифниот план вклучува 1000 бесплатни
минути само кон еден број - 1 FF број)
- Дополнителен БЕСПЛАТЕН интернет сообраќај од 1GB (постоечката понуда во
Mobile Total S тарифниот план вклучува бесплатен интернет сообраќај од 100 MB)
Во Мobile TOTAL S+ тарифниот модел, корисниците добиваат:
- Дополнителен БЕСПЛАТЕН интернет сообраќај од 1GB (постоечката понуда во
Mobile Total S+ тарифниот план вклучува бесплатен интернет сообраќај од 100 MB)
Сите други карактеристики на тарифните модели (тарифи – национални, меѓународни
и роаминг, достапни пакети, правила за миграција) во мобилниот пост-пејд резидентен
сегмент - Mobile TOTAL S и Mobile TOTAL S+ остануваат исти/непроменети.
Промоцијата НЕ Е ДОСТАПНА за:
- миграции од постоечките ONE постпејд мобилни тарифни модели договори со
времетраење различно од 24 месеци (пример. договор на неопределено);
Промоцијата важи ограничен временски период, 14.12.2012 до 31.01.2013 година.

„Тројно повеќе бесплатни разговори, SMS, MMS и Интернет„





Промоцијата е валидна за сите нови резидентни и бизнис корисници, како и за оние кои
ќе направат обнова на договор во промотивниот период.
Сите нови резидентни и бизнис корисници на Mobile Total S, Mobile Total S+, Mobile
Total M, Mobile Total L и Mobile Total XL тарифните модели кои ќе потпишат нов или ќе
направат обнова на договор на 24 месеци, во промотивниот период ќе добијат повеќе
бесплатни разговори кон другите мрежи, SMS, MMS и интернет и тоа до крајот на
договорот (24 месеци).
Преглед на промотивната понуда: Mobile TOTAL S ќе има 3000 наместо 1000 минути
кон 1 корисник од сопствена мобилна мрежа, 300 наместо 100 национални СМС,
300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile TOTAL S+ ќе има
3000 наместо 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа, 300 наместо 100
национални СМС, 300 наместо 100 национални ММС, 300 наместо 100 MB; Mobile
TOTAL М ќе има 3000 наместо 1000 минути кон сопствена мобилна мрежа, 600
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наместо 200 национални СМС, 600 наместо 200 национални ММС, 3GB наместо
1GB; Mobile TOTAL L ќе има 4500 наместо 1500 минути кон сопствена мобилна
мрежа, 1500 наместо 500 национални СМС, 1500 наместо 500 национални ММС,
3GB наместо 1GB; Mobile TOTAL XL ќе има 4500 наместо 1500 минути кон сопствена
мобилна мрежа, 3000 наместо 1000 национални СМС, 3000 наместо 1000
национални ММС, 3GB наместо 1GB.
Со промена на тарифен модел, корисникот кој што користел промоција, нема да ја
изгуби промоцијата, меѓутоа ќе добие промоција соодветна на новиот тарифен модел
(без промена на времетраењето на промоцијата).
Промоцијата е валидна од 11.04.2012 година, и за резидентни корисници важи до
06.09.2012 година.
Промоцијата е достапна и за бизнис корисниците кои ќе истовремено ќе ја искористат
и промоцијата „40% намалена претплата во првите 6 месеци од договорот“.

Промотивна понуда за Мобилен интернет







Промоцијата ги опфаќа пакетите за мобилен интернет во мобилниот припејд и постпејд
сегмент, како и тарифните модели за мобилен интернет во мобилниот постпејд сегмент.
Промоцијата е валидна за:
- припејд и постпејд корисници кои веќе имаат активирано некој од
Mobile Net пакетите за мобилен интернет, како и оние кои би
активирале Mobile Net пакет во промотивниот период;
- нови и постоечки постпејд корисници на Mobile Net тарифните модели.
Со промоцијата за мобилен интернет, бесплатниот вклучен интернет сообраќај ќе биде
значително зголемен во промотивниот период, и тоа како што е наведено кај Mobile
Net тарифните планови во постпејд: Mobile Net S наместо 1 ќе има 4 GB, Mobile Net
M наместо 4 ќе има 8 GB и Mobile Net L наместо 8 ќе има 16 GB, како и кај Mobile
Net пакетите во припејд и постпејд: Mobile Net XS наместо 200 MB ќе има 2 GB,
Mobile Net S наместо 1 ќе има 4 GB Mobile Net M наместо 4 ќе има 8 GB и Mobile
Net L наместо 8 ќе има 16 GB
Промоцијата е валидна од 22.03.2012 година.
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