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1. 3 месеци без претплата и 3 месеци бесплатен Филмбокс пакет. 

2.2. Услови 

 Промоцијата важи за договор склучен на 2 години и по истекот на 3-те 
месеци претплатата за останатиот е намалена за кој и да е од пакетите 
neoTrio Fix Start, neoTrio Fix Optima, neoTrio Fix Ultra, neoTrio Fiber Start, 
neoTrio Fiber Optima, neoTrio Fiber Ultra.  

 Промотивната понуда трае 3 (три) календарски месеци, односно се 
однесува на 3 (три) издадени месечни фактури.  

 Намалената претплата важи до крајот на договорот. 
 Филмбокс пакетот е достапен 3 месеци без претплата во пакетите neoTrio 

Fix Start и neoTrio Fiber Start. Во останатите пакети, Филмбокс е вклучен во 
претплатата за целиот период од договорот.  

 Промоцијата е достапна за сите физички лица кои ќе склучат нов или ќе го 
обноват договорот на 2 години. 

 

Пакет neoTrio Fix 
Start 

neoTrio Fix 
Optima 

neoTrio Fix 
Ultra 

Месечна 
претплата во 
првите 3 месеци 

0 ден./мес. 0 ден./мес. 0 ден./мес. 

Месечна 
претплата во 
останатиот 
период 

1.190 
ден./мес. 

1.390 
ден./мес. 

1.490 ден./мес 

Филмбокс пакет 
Бесплатно 
во првите 3 
месеци 

Вклучен во 
пакетот 

Вклучен во 
пакетот 

 

Пакет 
neoTrio 
Fiber Start 

neoTrio Fiber 
Optima 

neoTrio Fix 
Ultra 

Месечна 
претплата во 
првите 3 месеци 

0 ден./мес. 0 ден./мес. 0 ден./мес. 

Месечна 
претплата во 
останатиот 
период 

1.490 
ден./мес. 

1.690 ден./мес. 1.790 ден./мес 

Филмбокс пакет 
Бесплатно 
во првите 3 
месеци 

Вклучен во 
пакетот 

Вклучен во 
пакетот 
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2.2. Промена на пакет 

 Промена на пакетите е достапна само при миграција кон пакет со повисока 
месечна претплата.  

 Доколку се направи миграција во периодот од 3 месеци без претплата, 
промоцијата од 3 месеци без претплата не се обновува во новиот пакет. 

 Промена кон пакет со пониска месечна претплата не е дозволена во 
целиот период од договорот. 

 

2. Преносен интернет со USB модем 

2.1. Услови 

 За секој договор склучен на 2 години за телефонија и интернет или само 
интернет од третиот понуден пакет корисникот добива преносен USB 
модем со 20 GB вклучен интернет. 

 По надминувањето на сообраќајот кај преносниот интернет брзината НЕ се 
намалува и продолжува да се тарифира.  

 Сообраќајот кај фиксниот вајмакс и преносниот вајмакс не може да се 
комбинираат и непотрошениот сообраќај не може да се префрли во 
следниот месец. 
 
  
Пакет Net 

Pro 
Net Pro + 
Phone 

Fix 
Pro 

Fix Pro + 
Phone 

Fiber 
60 

Fiber 60 + 
Phone 

Преносен 
USB 
модем 

      

 


