
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

ЗА ТОМБОЛА ЗА КЛИЕНТИ НА ПАКЕТ HD LIGHT – ФЕВРУАРИ 2013 

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА 

 

“Българска телекомуникационна компания” АД (VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. 

София 1784, бул. Цариградско шосе, № 115И. Решението на VIVACOM за провеждане 

на томболата съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за 

VIVACOM и представителите и партньорите на дружеството. 

 

2. УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА 

 

2.1. Томболата е валидна: 

 

За всички нови и настоящи клиенти на услугата VIVACOM TV/IPTV и пакетни услуги 

от VIVACOM с включен елемент VIVACOM TV/IPTV, които активират допълнителен 

пакет HD Light през периода от 01 Февруари 2013г. до 28 Февруари 2013г. 

 

Активирането на пакета може да бъде направено чрез:  

 

 Магазинната мрежа на VIVACOM;  

 Обслужване на клиенти – на кратък номер 123;  

 Партньорска мрежа;  

 Търговски представители на VIVACOM.  

 

Офертата е валидна за частни и бизнес клиенти 

 

2.2. Офертата не се прилага: 

 

 За клиенти на VIVACOM TV/IPTV, ползващи се от преференциални условия за  

услугата като служители на БТК или служители на партньори на БТК; 

 При липса на техническа възможност за предоставяне на допълнителен пакет 

HD Light и/или VIVACOM TV/IPTV услуга; 

 

3. НАГРАДИ 

 

- 20 броя пуф фотьойла; и  

- 30 броя пуф табуретка. 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 

От всички участници по 2.1, на 01.03.2013 г. се изтеглят съответен брой печеливши, 

на случаен принцип. 

 

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на www.vivacom.bg. 

 

Наградите ще бъдат предоставяни срещу представяне на документ за самоличност и 

подписване на протокол, в обекти на VIVACOM или чрез куриер. Представител на 

организатора ще се свърже с печелившите за определяне начина на получаване на 

наградите. 

 

 

http://www.vivacom.bg/


 

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Информация относно промоционалните условия може да се получи на телефон 123 

или на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg. 

 

Цените на допълнителен пакет HD Light са посочени на интернет страницата на 

компанията http://www.vivacom.bg/. 

 

За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат Общите условия за 

предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV, както и спецификациите и ценовата 

листа за заявения допълнителен пакет, за който е сключен договора, публикувани 

на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg. 

 

VIVACOM си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува 

измененията на интернет страницата си. 

http://www.vivacom.bg/
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