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ПРОМОЦИЯ ЗА БИЗНЕС АБОНАТИ - БЕЗПЛАТЕН 
ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ/МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 

УСТРОЙСТВО 
 

Старт на промоцията – 29 Април 2010г. 
Важи до изчерпване на количествата 

 

 
Промоцията включва следните инициативи: 

 
 Откриване на нов телефонен пост (POTS) на Стандартен абонаментен план с договор 

за срок от 24 месеца, абонатът получава подарък брандиран DECT Grundig или DECT 

SWISSVOICE ePure 
 Откриване на нов телефонен пост с 24 месечен договор на Офис+ план, абонатът 

получава подарък брандирано мултифункционално устройство за офиса; 

 Откриване на нов телефонен пост с 12 месечен договор на Офис+ план, абонатът 
получава подарък брандиран DECT Grundig или DECT SWISSVOICE ePure; 

 Преподписване на договор за срок от 24 месеца за 2 телефонни поста (POTS) на 

Стандартен абонаментен план, абонатът получава подарък брандиран DECT Grundig 

или DECT SWISSVOICE ePure; 

 Преподписване на договор за срок от 24 месеца за 2  телефонни поста (POTS) на 

Офис+ пакети (300, 450, 850, 1500 и 8000), абонатът получава подарък брандирано 

мултифункционално устройство за офиса; 
 Преподписване на договор за срок от 24 месеца за 1 телефонен пост (POTS) на 

Стандартен абонаментен план, абонатът получава подарък брандиран DECT 

Panasonic; 

 Преподписване на договор за срок от 12 месеца за 1 телефонен пост (POTS) на 
Стандартен абонаментен план, абонатът получава подарък брандиран 

жичен телефонен апарат;  
 Преподписване на договор за срок от 24 месеца за 1 телефонен пост (POTS) на 

Офис+ пакети (300, 450, 850, 1500 и 8000), абонатът получава подарък брандиран 

DECT GRUNDIG или DECT SWISSVOICE ePure  

 Преподписване на договор за срок от 12 месеца за 1 телефонен пост (POTS) на 

Офис+ пакети (300, 450, 850, 1500 и 8000), абонатът получава подарък

 брандиран DECT Panasonic;  

 При подписване на срочен договор в районите, където услугата се предоставя чрез 

безжичен абонатен достъп съгласно условията на промоцията, вместо телефонен 

апарат, абонатът получава подарък брандирано устройство за безжичен абонатен 

достъп HUAWEI. 
 

 
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
 

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

Организатор на промоцията е “Българска телекомуникационна компания” АД (VIVACOM). 
 

 
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията важи от 29 Април 2010г. до изчерпване на количествата 

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 
 

Промоцията се предлага на територията на цялата страна от  Бизнес Продажби, 

в магазините на VIVACOM или дистрибуторската мрежа 
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Информация  относно  промоционалните  условия,  може  да  се  получи  от  съответния 

търговски представител, на телефон 121 или на Интернет страницата на VIVACOM: 

www.vivacom.bg. 

 

4. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

 
ПЛАНОВЕ Откриване на нова телефонна линия Подписване на допълнително 

споразумение за подновяване на 
договора 

Срок на договора 1 година 2 години 1 година 2 години 

Стандартен план  DECT GRUNDIG  
DECT SWISSVOICE 
ePure  

Жичен апарат 
 

DECT PANASONIC  

Офис+план или 
Office unlimited 

DECT GRUNDIG  
DECT SWISSVOICE 
ePure  

Мултифункционално 
устройство  

DECT PANASONIC  
 

DECT GRUNDIG  
DECT SWISSVOICE 
ePure  

 
 Преминаването към план с по-висок месечен абонамент е разрешено по всяко време 

на договора. 
 За срока на договора не е възможно преминаването към абонаментен план с по- 

ниска месечна цена. 
 Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции. 

 През срока на договора абонатът няма право да изключва временно телефонния 

пост. 
 За да участва в промоцията, абонатът не трябва да има неиздължени суми към 

VIVACOM. 

 След изтичане на срока, за който е сключен, договорът автоматично се продължава 

за същия период, ако нито една от страните не е поискала прекратяването му с 

писмено предизвестие, отправено до другата страна 30 (тридесет) дни преди 

изтичането на срока. 
 Предаване   на телефонния апарат/мултифункционалното устройство: Абонатът 

получава безплатен телефонния апарат/мултифункционално устройство след 

подписване на договор или допълнително споразумение и активиране на услугата 
(само за нови бизнес телефонни постове) от този Търговски представител (или 

магазин/дилър), който е договорил услугата. При получаване на устройството 

абонатът подписва приемно-предавателен протокол. 

 В случай, че Абонатът реши в рамките на първоначалния срок на договора или 

срока, за който договорът автоматично се е продължил, да прехвърли своя 

абонаментен план към план с по - ниски параметри, както и да прекрати своя 

договор, дължи неустойки в размер на месечния абонамент от датата на прекратяване 

на договора до изтичане на съответния срок на договора, според цените на услугите 

на VIVACOM за този период. 
 

 
5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 

 
Право на участие имат всички съществуващи и нови бизнес абонати, които подписват 

срочен договор с VIVACOM за 1 или 2 години за бизнес телефонен пост на Стандартен 

абонаментен план (POTS) или Офис+ абонаментен план. 
 

 
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

 Промените на абонаментния план (към новите Офис+ планове) влизат в сила от 

1-во число първата дата на отчетния период, следваща датата на подписване на 

допълнителното споразумение. 

 Предлаганите абонаментни планове са: Стандартен и Офис+ абонаментни 

планове (300, 450, 850, 1500 и 8000); 

http://www.vivacom.bg/
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 Всеки абонат, който вземе участие в тази промоция подписва договор или 

допълнително споразумение с условията за ползване на един от предлаганите 

варианти на промоцията; 

 Абонатът получава телефонен апарат или мултифункционално устройство за 

офиса, след представяне на констативен протокол за активиране на услугата 

(само за нови бизнес телефонни постове) от този Търговски представител, който е 

договорил съответната услуга след подписване на приемо- предавателен 

протокол. 
 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА АБОНАТА 
 
В случай, че Абонатът реши в рамките на първоначалния срок на договора или срока, за 

който договорът автоматично се е продължил, да прекрати своя договор, дължи неустойки 

в размер на месечния абонамент от датата на прекратяване на договора до изтичане на 

съответния срок на договора, според цените на услугите на VIVACOM за този период. 
 
8. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията  www.vivacom.bg и са 

на разположение на абонатите в обектите на VIVACOM. Допълнителна информация може да 

се получи на безплатен телефон 121. 
 
Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила. Настоящите 

правила на промоцията се прилагат като специални спрямо Общите условия на договора 

между БТК АД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана 

електронна съобщителна  мрежа  на  дружеството  в  договорното правоотношение за 

предоставяне на POTS услугата. 
 
За всички неуредени в настоящите правила въпроси, се прилагат реда и условията на 

Общите условия на договора между БТК АД и абонатите на услуги, предоставяни чрез 

обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството. 

http://www.vivacom.bg/

