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Относно:   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА  

Промоция на професионалните GPS услуги на NAVITEQ. 

По случай настъпилата пролет и предстоящия силен сезон, за бъдещите потребители 
на NAVITEQ услугите страртираме промоция под мотото ”Ползвай сега и постигни 
целта”.  

NAVITEQ изгражда първата в България мрежа от референтни GNSS станции. Чрез NAVITEQ 
мрежата се предоставят професионални DGNSS услуги в областта на геодезията, кадастъра, 
комуникациите, ютилити сектора, географските информационни системи, фотограметрията и 
други. 

За клиентите ни, които работят в тези области, пролетта, лятото и началото на есента са 
сезоните с най-усилена дейност. Целта на промоцията ни e да предложим на клиентите си 
качествена и непрекъсната услуга за постигане на сантиметрова точност при извършване 
на GNSS (GPS) измервания.  

NAVITEQ промоцията дава възможност на нашите бъдещи клиенти първо да тестват GNSS 
услугите, и второ да спечелят бонуси при ползването им за периода април-август 2008г.   

С услугите на NAVITEQ, за извършване на GNSS измерване, потребителите ползват един GNSS 
приемник, вместо традиционните два и двойно по-малко персонал. Измерването отнема по-
малко време и е много по-удобно.            

Промоцията „Ползвай сега и постигни целта” за нови клиенти стартира от 09 април 2008 
г. и приключва на 31 август.  

Ползвате промоцията в две стъпки: 

 



Стъпка 1: Заплащате един месец, а следващия месец ползвате безплатно услугите в размер на 
потреблението от първия месец. 

Стъпка 2: „Обадете се в NAVITEQ и получете своя бонус”. 

Промоцията в цифри: 

Ако сключите договор с NAVITEQ на 10.04.2008г.: 

От 10.04.2008г. до 10.05.2008г. потреблението на NAVITEQ услугите е в размер на 150 лв. 
Заплащате тези 150 лв. 

От 10.05.2008г. до 10.06.2008г. потреблението на NAVITEQ услугите е в размер на: 

- 140 лв. – Не заплащате потребление на услугите за този месец. 

- 160 лв. – Заплащате 10 лв., които надвишават потреблението за месец април от 150 лв. 

От 10.06.2008г. до 10.08.2008г. – Получавате бонуси и награди в зависимост от потреблението.  

 


