
Промоционални условия за предоставяне на CA модули 
/правила на промоцията/  

 
 
 

1. Организатор на промоцията 
М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД  
 
 
2. Продължителност на промоцията 
От 06.04.2020 г до 07.06.2020 г  или до изчерпване на предварително определените 
промоционални 700 бр. CA модули. 
 
 
3. Териториален обхват 
Промоцията се провежда на територията на гр. Варна, гр. Аксаково, гр. Нова Загора, гр. 
Русе, гр. Балчик, гр. Каварна, с. Кранево, в районите на покритие на мрежата на М САТ 
КЕЙБЪЛ ЕАД и при техническа възможност за предоставяне на услугите. 
 
 
4. Условия, механизъм и цени 
Промоционалните условия за предоставяне на CA модул са валидни за нови клиенти 
при сключване на срочен договор и настоящи клиенти, чиито срочен договор изтича в 
периода на промоцията и преподписване на нов срочен договор в офисите на М САТ 
КЕЙБЪЛ ЕАД за услугите – Double play (цифрова телевизия + интернет), и/или 
цифрова телевизия, и/или 3plus пакет. Инсталационна такса не се заплаща, когато 
услугите се предоставят в рамките на изградената мрежа на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД. 
Кабелния модем за достъп до интернет е собственост на М САТ КЕЙБЪЛ и се 
предоставя безплатно за срока на договора.  
CA модула се предоставя, както следва: 
 
 
4.1. При сключване на 2-год. договор за Цифрова ТВ, Double play и 3 plus пакет: 
- предоставя се  един безплатен модул за основен ТВ (собственост на МСАТ КЕЙБЪЛ) 
- всеки следващ модул за ТВ се предоставя за закупуване от клиента на еднократна 
цена от 59.90 лв или на месечни вноски: 
 
Месечни периоди Месечна цена 

I месец 15 лв 
II месец 10 лв 
III месец  10 лв 
IV месец 10 лв 
V месец 10 лв 
VI месец 10 лв 

* За I (първи) месец от периодите, се счита месеца при подписване на договора. На 
месечни вноски се предоставят до 2 бр. CA модули до окончателното им изплащане. 
 
 
 



 
 
 
4.2. При 1-год. договор за Цифрова ТВ, Double play и 3 plus пакет;: 
- предоставя се CA модул за закупуване от клиента на еднократна цена от 59.90 лв или 
на месечни вноски, както следва: 
 
Месечни периоди Месечна цена 

I месец 15 лв 

II месец 10 лв 
III месец  10 лв 
IV месец 10 лв 
V месец 10 лв 

VI месец 10 лв 

* За I (първи) месец от периодите, се счита месеца при подписване на договора. На 
месечни вноски се предоставят до 2 бр. CA модули до окончателното им изплащане. 
 
 
 
 
5. Други  
В случай на противоречие между клаузи по договора или Общите условия и правилата 
на настоящата промоция, с предимство се ползват правилата на промоцията.  
Настоящите условия са публикувани на www.msatcable.com и са на разположение на 
клиентите в офисите на компанията. Допълнителна информация за промоцията – 
информационен център – 0700 42 142. 
М САТ КЕЙБЪЛ си запазва правото да променя правилата и срока на промоцията, като 
публикува условията на сайта и в офисите на компанията. 


