VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 1/3 месеца
08 Януари 2015г. – 31 Март 2015г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” ЕАД
(VIVACOM) със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско
шосе” № 115И, ЕИК: 831642181.
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

Периодът за провеждане на промоцията е от 08 януари 2015 г. до 31 март 2015 г. вкл.

3.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Република България чрез:
3.1.

Магазинна и дилърска мрежа на VIVACOM;

3.2.

Акаунт мениджъри на VIVACOM;

3.3.

Обслужване на клиенти – кратки номера 123 и 121.

Информация относно промоционалните условия може да се получи на телефон
(087)123 или на интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.

4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на нова или продължаване срока на съществуваща, самостоятелна
VIVACOM Net/FiberNet услуга, през промоционалния период, със споразумение с
минимален срок от 12/24 месеца, всички частни и бизнес клиенти получават 50%
отстъпка от месечния абонамент за първите 1/3 месеца от срока на договора.
След изтичане на горепосочения брой месеци с 50% отстъпка от месечния абонамент,
клиентите заплащат стандартната цена за съответния VIVACOM Net/FiberNet пакет.
За да се възползват от промоцията, на клиентите на съществуваща VIVACOM
Net/FiberNet услуга трябва да остават не повече от 3 месеца до края на срока на
настоящия им договор.
Промоцията е валидна за следните абонаментни планове на VIVACOM Net/FiberNet
услугата:



VIVACOM Net/ FiberNet 20
VIVACOM FiberNet 30








VIVACOM
VIVACOM
VIVACOM
VIVACOM
VIVACOM
VIVACOM

FiberNet 50
FiberNet 100
Net/ FiberNet Biz 20
FiberNet Biz 30
FiberNet Biz 50
FiberNet Biz 100

Клиентът няма право да заявява изменение на абонаментния план, за който е сключен
договора при условията на настоящата промоция.
Клиентът има право да се възползва от настоящата промоция еднократно.
При промяна на собственика на пакета, промоцията спира да бъде валидна.

5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на
настоящите правила.
Офертата не се прилага:
• При подписване на безсрочен договор за VIVACOM Net/FiberNet услуга;
• За абонаменти планове VIVACOM Net/FiberNet 15;
• За клиенти на VIVACOM Net Slim пакети;
• За клиенти на VIVACOM Net/FiberNet, ползващи се от преференциални условия за
услугата като служители на VIVACOM или служители на партньори на VIVACOM;
• При липса на техническа възможност за предоставяне на VIVACOM Net/FiberNet
услуга.

6.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg
и са на разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т. 3.
За всички, неуредени в настоящите правила, въпроси се прилагат Общите условия за
предоставяне на услугата VIVACOM Net и Общите условия за предоставяне на услугата
VIVACOM FiberNet.
В случай на противоречие между клаузи на договора за VIVACOM Net/FiberNet или
Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net/FiberNet и Официалните
правила на промоцията, с предимство се ползват Официалните правила на
промоцията.
VIVACOM запазва правото си да променя настоящите правила, като публикува
измененията на интернет страницата си www.vivacom.bg.

