Промоция „Един допълнителен приемник със 100% отстъпка“
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
Промоцията започва на 1 Февруари 2017 г. и продължава до 31 Март 2017 г.
3.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България
4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Всички нови абонати на VIVACOM или съществуващи абонати, които сключат нов
или съответно продължат срока на съществуващ договор за пакет VIVACOM Duo:
Internet + TV при комбинация Duo: FiberNet/ADSL + сателитна TV услуга или за
самостоятелна сателитна TV услуга, за срок от 12/ 24 месеца, ще получат 100%
отстъпка от месечния абонамент за 1 брой допълнителен SD приемник, за целия
срок на договора. След изтичане на срока на договора 12/24 месеца, се заплаща
стандартна месечна абонаментна цена, за допълнителен приемник.

Офертата е валидна за:





Нови частни и бизнес клиенти на пакетната услуга DUO: Internet + TV и/или
самостоятелна TV услуга ;
Настоящи частни и бизнес клиенти на пакетната услуга DUO: Internet + TV и/или
самостоятелна TV услуга, ако до изтичане на срока на договора им остават 3
месеца или по-малко;
При наличие на техническа възможност за предоставяне на Интернет и ТВ услуги;

Офертата не важи:




5.

При липса на техническа възможност за предоставянето на избраната услуга, за
което ще бъдете уведомени по реда на съответните Общи условия;
За нaстоящи клиенти на пакетната услуга DUO: Internet + TV и/или самостоятелна
TV услуга, които имат повече от 3 месеца до изтичането на срока на договора;
За нови и настоящи клиенти ползващи VIVACOM TV през интернет свързаност.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
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Право на участие имат всички бизнес и частни клиенти, за които са налице условията по
т. 4 на настоящите правила.
6.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Промоция „Един допълнителен приемник със 100% отстъпка“ са
публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg и са на разположение на
клиентите в обектите на VIVACOM в населените места по т. 3.
Участието в промоцията означава, че клиента приема настоящите правила. Настоящите
правила на промоцията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за предоставяне
на услугите VIVACOM FiberNet, VIVACOM Net и VIVACOM TV, които са неразделна част от
индивидуалния договор на абоната и се прилагат за всички въпроси, неуредени в
договора и в настоящите официалните правила.
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