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Приложение №1 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ 

С ПАКЕТНИ УСЛУГИ VIVACOM DUO – 50% ОТСТЪПКА ОТ АБОНАМЕНТА 

2012 
 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Организатор на промоцията е „Българска телекомуникационна компания” АД 

(VIVACOM). Решението на VIVACOM за провеждане на промоцията съгласно 

настоящите правила е окончателно и задължително за VIVACOM и представителите и 

партньорите на дружеството. 

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията стартира на 15.10.2012г. и продължава до 15.01.2013г.  

  

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията е валидна за всички населени места на територията на Република 

България, в които VIVACOM предоставя своите фиксирани, мобилни, телевизионни 

и/или интернет услуги. 

 

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

a) При подписване на едногодишен или двугодишен договор нови частни клиенти на 

пакетните услуги VIVACOM Duo: FIX+TV, VIVACOM Duo: FIX+MOBI, VIVACOM Duo: 

FIX+NET получават 50% отстъпка от месечния абонамент за първите 3 или 6 месеца, 

а именно:  

 за VIVACOM Duo: FIX+TV –  10.90 лв/месец;  

 за VIVACOM Duo: FIX+MOBI –  10.90 лв/месец; 

 за VIVACOM Duo: FIX+NET –  12.90 лв/месец; 

 

б) След изтичане на първите 3/6 месеца от подписване на едногодишен, съответно 

двугодишен договор, важат стандартните условия на пакетната услуга до края на 

срочния договор, а именно: 

 за VIVACOM Duo: FIX+TV –  21.80 лв/месец;  

 за VIVACOM Duo: FIX+MOBI – 21.80 лв/месец; 

 за VIVACOM Duo: FIX+NET – 25.80 лв/месец; 

 

в) Сключването на договор при условията на промоцията не може да стане по-късно 

от 15 Януари 2013 г. 

Цените и условията за ползване на пакетните услуги са посочени на интернет 

страницата на компанията http://www.vivacom.bg/. Информация относно 

промоционалните условия, може да се получи и на телефон 123. 

 

4.1. Промоционалната oферта е валидна: 

 за нови частни клиенти на услугите VIVACOM DUO: FIX+TV, VIVACOM DUO: 

FIX+MOBI, или VIVACOM DUO: FIX+Net; 

 за настоящи частни клиенти на VIVACOM с изключение на частни клиенти 

с действащ договор на пакети Unicall L, Unicall XL, Net&Call Max, Net&Call 

Super Max. 

4.2. Промоционалната оферта не важи: 

 за бизнес клиенти на Vivacom; 

http://www.vivacom.bg/
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 при липса на техническа възможност за предоставяне някоя от услугите в 

пакета; 

 за частни клиенти с действащ договор на пакети Unicall L, Unicall XL, 

Net&Call Max, Net&Call Super Max. 

 

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 

Право на участие в промоцията имат клиенти по т.4.1 в периода от 15.10.2012г. до 

15.01.2013г. 

Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и/или промоции за:   

 Фиксирана гласова услуга  

 Мобилна гласова услуга  

 VIVACOM Net услуга  

 VIVACOM TV услуга 

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 

Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция: 

 подава Заявление за абонамент на съответната пакетна услуга; 

 подписва договор* за една или две години според правилата по т. 4. 

 

*Договорът влиза в сила по реда, договорен в Условията за ползване на пакетната 

услуга  

 

 

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

Правилата на промоцията са публикувани на интернет страницата на компанията на 

адрес http://www.vivacom.bg/ . 

За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат условията за ползване на 

съответната пакетна услуга и Общите условия на договора между БТК АД и 

абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна 

съобщителна мрежа на дружеството, Общите условия за уреждане на 

взаимоотношенията между БТК АД и абонатите и потребителите на електронни 

съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна 

мрежа по стандарт GSM и UMTS, Общите условия за предоставяне на услугата 

Vivacom TV и Общите условия за предоставяне на услугата Vivacom Net.  

 

Допълнителна информация може да се получи и на кратък номер 123, който е 

безплатен за клиенти на VIVACOM.  

 

С подписването на Заявлението/Договор за участие в промоцията абонатът 

декларира, че е запознат, приема и се задължава да  спазва настоящите правила.  

 

http://www.vivacom.bg/

