
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА “ЗЛАТЕН И СРЕБЪРЕН КЛИЕНТ”

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА 
1.1. Настоящата промоционална програма "Златен и Сребърен клиент", наричана по-
долу Промоцията или Програмата, се организира от Нетуоркс-България ООД 
1.2. Изложените по-долу Общи условия са задължителни и обвързващи за участниците 
в Промоцията. 
1.3. С получаването на каквито и да било облаги по Програмата, участниците 
потвърждават, че са прочели настоящите Общи условия, разбрали са ги и ги приемат 
безусловно. 
1.4. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Общите условия, 
промените влизат в сила след публичното им оповестяване на сайта www.networx-bg.
com
1.6. Повече информация за Промоцията и Общите условия може да бъде получена на 
денонощен телефон 082/500 460. 

РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ 
2.1. "Участник в промоцията" може да бъде всяко лице, имащо сключен договор за 
доставка на неограничен Интернет достъп с Нетуоркс-България ООД. 
2.1.1. "Участник в промоцията" може да бъде и юридическо лице или търговец по 
смисъла на Търговския закон, което ползва "крайно клиентски услуги" по Ценоразпис. 
2.1.2. "Участник в промоцията" не може да бъде клиент на Нетуоркс-България ООД, 
ползващ интернет с отчитане на трафик. 
2.2. "Златен клиент" е клиент, който има сключен договор за доставка на интернет и/
или телевизия и е заплатил минимум 24 броя месечни услуги за неограничен достъп 
на един акаунт в рамките на последните 24 месеца от настоящия момент. 
2.3. "Сребърен клиент" е клиент, който има сключен договор за доставка на интернет 
и/или телевизия и е заплатил минимум 12 броя месечни услуги за неограничен достъп 
на един акаунт в рамките на последните 12 месеца от настоящия момент. 
2.4. "Потребителски контролен панел" - модул, чрез който клиентите на Нетуоркс-
България ООД могат да управляват своя акаунт в интернет. Същият е достъпен с лично 
потребителско име и парола. Адресът на Потребителския контролен панел е https://
my.networx.bg 



2.5 Клиенти със срочни договори за 12 и 24 месеца /отстъпки 10% и 20%/ не могат да 
се възползват от настоящата промоция “Златен и Сребърен клиент”. 

РАЗДЕЛ 3. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 
3.1. Промоцията дава право на всеки "Златен клиент" да ползва ежемесечна отстъпка в 
размер на 20 /двадесет/ процента от месечната такса за услугите, които ползва. 
3.2. Промоцията дава право на всеки "Сребърен клиент" да ползва ежемесечна 
отстъпка в размер на 10 /десет/ процента от месечната такса за услугите, които 
ползва. 
3.3. За да получи допълнително своите NetPoints точки, всеки участник в Промоцията 
трябва да гласува ежемесечно в анкетата на потребителския контролен панел 
на адрес https://my.networx.bg . Нетуоркс-България ООД не носи отговорност за 
попълването на анкетата. Това е задължение на участниците в Програмата. 
3.4. Всеки участник в промоцията (Златен или Сребърен клиент) автоматично губи 
своето право на участие при пропуснато месечно плащане за услугите, които ползва 
или при заплащане на услуга на трафик. За да има отново право на участие, то той 
трябва отново да отговаря на условията на Промоцията, описани в Раздел 2. 
3.5. Ако даден клиент има други отстъпки, които ползва от Оператора, то неговата 
"Златна" или "Сребърна" отстъпка ще бъде добавяна към тях. 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
Нетуоркс-България ООД има право да прекрати Промоцията по всяко време, 
обявявайки това в съответствие с настоящите Общи условия, в случай на нарушение 
или злоупотреба с Общите условия или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези 
случаи на участниците не се дължи компенсация. 

РАЗДЕЛ 5. СПОРОВЕ 
Всеки евентуален спор между Нетуоркс-България ООД и участниците в Промоцията 
се решава по взаимна уговорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се 
решава от компетентните съдилища в Република България. 


