
 

 
 
 

 

ПРОМОЦИЯ 
 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
 

„Цифрова Кабелна Телевизия” ООД, /търговско име - N3/ 

гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе №17 

ЕИК: 160087007 

МОЛ: Минчо Минев Минев 

Тел:0700 20 570 

 
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 
Промоцията е със срок от 09.12.2019г. до 28.02.2020г., включително. 

 
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 
Промоцията се провежда на територията на гр. Пловдив в районите, в които N3 

има покритие. Информация за обхвата на мрежата на N3 е достъпна в Интернет 

сайта на фирмата: www.entry.bg 

 
4. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА 

 
Промоцията важи за нови абонати, които сключат срочен договор в 

периода на промоцията за ползване на следните услуги: 

- Цифрова Телевизия ; 

- Достъп до Интернет с пакет по избор; 

 
5. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

 
Всеки абонат, сключил срочен договор в периода на промоцията, получава 

отстъпка от цената на предлаганите услуги, както следва: 

5.1. При сключване на срочен договор със срок 24 месеца за: 

- Пакетна услуга: 
 

 SPORT MAX - Цифрова  телевизия  100+   канала   (Пакети “Основен”, „Diema 

Xtra, „Екстра” и ”Спорт”) и Интернет със скорост по избор: 

 

- 30 мегабита за 30,00лв. на месец за целия срок на договора; 

 

- 60 мегабита за 35,00лв. на месец за целия срок на договора; 

 

- 80 мегабита за 38,00лв. на месец за целия срок на договора. 

 

 
 

 
 

http://www.entry.bg/


6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА  ДОГОВОРА 

 
Абонат с влязъл в сила срочен договор може да го прекрати предсрочно след 

като заплати всички дължими месечни абонаментни такси за периода на 

договора. 

При промяна в адреса на ползване на услугите, извън обхвата на 

мрежата на N3 абонатът не се освобождава от задължението си да 

изплати дължимите по договора месечни такси. 

 
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 
По силата на ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в 

седем дневен срок от неговото подписване, като уведоми писмено N3, в някой от 

обслужващите офиси, информация за които може да намери на официалния сайт 

на фирмата: www.entry.bg. 

Информация във връзка с промоцията може да бъде получена на сайта на 

фирмата: www.entry.bg и на тел: 0700 20 570

http://www.entry.bg/
http://www.entry.bg/


 


