ПРОМОЦИЯ
“Зимна промоция Smart Pro 2017”
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” EАД (БТК, с
търговско наименование VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул.
Цариградско шосе, № 115И. 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 на промоцията e от 01 февруари 2017 г. до 31 март 2017 г., вкл.
3.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез:
 Магазинната мрежа на VIVACOM;
Информация относно промоционалните условия може да се получи на телефон 121 или на
официалната интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.
4.

СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ НА ТАРИФА SmartPRO
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22.99

29.99

32.99

Месечен абонамент
16.99

19.99

Включени минути
Националн
и минути
100
-

Минути за национални разговори, Международна зона 1 и изходящи разговори в Роуминг в ЕС
250

250

500

500

1 000

1 000

4 000

4 000

200

200

-

12 000

0.09

0.09

Минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС
-

10

10

25

25

50

50

МВ на максимална скорост в 4G LTE мрежата на VIVACOM
-

-

750

-

1 500

-

3 000

Цени за разговори
Безплатни и неограничени разговори в Бизнес група
Цени за разговори към всички национални мрежи
0.21

0.18

0.18

0.16

0.16

0.14

0.14
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5.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1.Промоцията е валидна:
За всички нови и настоящи бизнес абонати, както и настоящи бизнес абонати на
самостоятелни услуги, до изтичането на чийто съществуващ договор остават не повече от
3 месеца, които сключат нов договор или споразумение за удължаване на срока за
посочения по-долу промоционален пакет, с минимален срок от 24 месеца, получават
възможност да се възползват от промоционални условия за целия период на договора:
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO S” клиентът
получава 300 МВ на максимална скорост и 200 включени минути към всички национални
мрежи, роуминг в ЕС и минути към Международна зона 1 за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO М’’ клиентът
получава 100% отстъпка на допълнителен пакет „+10 International&Roaming” с 10
включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO М+’’
клиентът получава 100% отстъпка на допълнителен пакет „+10 International&Roaming с 10
включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO L’’ клиентът
получава 100% отстъпка на допълнителен пакет „+25 International&Roaming” с 25
включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO L+’’
клиентът получава включени 1500 МВ на максимална скорост,750 включени минути
към всички национални мрежи, роуминг в ЕС и Международна зона 1, както и 100%
отстъпка на допълнителен пакет „+25 International&Roaming” с 25 включени минути към
мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO Unlimited
L+’’ клиентът получава включени 3 000 МВ на максимална скорост, безплатни и
неограничени разговори към всички национални мрежи и роуминг в ЕС, 500 включени
минути към Международна зона 1, както и 100% отстъпка на допълнителен пакет „+25
International&Roaming” с 25 включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в
ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO XL’’
клиентът получава 100% отстъпка на допълнителен пакет „+50 International&Roaming” с 50
включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO Unlimited
XL+’’ клиентът получава включени 6 000 МВ на максимална скорост, безплатни и
неограничени разговори към всички национални мрежи и роуминг в ЕС, 1000 включени
минути към Международна зона 1, както и 100% отстъпка на допълнителен пакет „+50
International&Roaming” с 50 включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в
ЕС за целия срок на договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’VIVACOM SmartPRO XXL’’
клиентът получава 100% отстъпка на допълнителен пакет „+200 International&Roaming” с
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200 включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в ЕС за целия срок на
договора.
При сключване на 24-месечен договор за тарифен план ‘’ VIVACOM SmartPRO Unlimited
XXL+’’ клиентът получава включени 24 000 МВ на максимална скорост, безплатни и
неограничени разговори към всички национални мрежи и роуминг в ЕС, 4000 включени
минути към Международна зона 1, както и 100% отстъпка на допълнителен пакет „+200
International&Roaming” с 200 включени минути към мобилни оператори в EС и Роуминг в
ЕС за целия срок на договора.
5.2. След изтичане на първоначалния срок на договора, абонатът ще дължи:
След изтичане на срока на договора се заплаща стандартната месечна такса за тарифния
план и стандартната месечна такса за допълнителен пакет „+10/20/50/200
International&Roaming”, а удвоените МВ на висока скорост и удвоените включени минути за
съответните направления за планове ‘’VIVACOM SmartPRO S/L+/ Unlimited L+/ Unlimited
XL+/ Unlimited XXL+ не се предоставят.
Стандартни месечни такси за тарифни планове ‘’VIVACOM SmartPRO S / M / M+ / L / L+ /
Unlimited L+ / XL / Unlimited XL+ / XXL / Unlimited XXL+ са 6.99 / 9.99 / 12.99 / 13.99 / 16.99
/ 19.99 / 22.99 / 29.99 / 32.99 лв. без ДДС. Стандартните месечни такси за допълнителни
пакети „+10/20/50/200 International&Roaming” са 1.50/3.25/6/20 лв. без ДДС.

Промоцията не важи за:
 Частни клиенти
 При безсрочен и 12 месечен договор
6.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Офертата е валидна за нови и настоящи бизнес клиенти.
Право на участие имат всички нови бизнес абонати, както и настоящи бизнес абонати на
мобилни услуги, до изтичането на чийто съществуващ договор остават не повече от 3
месеца, които сключат нов договор или споразумение с минимален срок от 24 месеца.
Периода в който клиентите могат да се възползват от промоционалните условия е
01.02.2017г. – 31.03.2017г.
Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки или промоции.

7.

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 мобилни услуги.
Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила. Настоящите
правила на промоцията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за уреждане на
взаимоотношенията между БТК ЕАД и абонатите и потребителите на електронни
съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа по
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стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE, които са неразделна част от
индивидуалния договор на абоната и се прилагат за всички въпроси, неуредени в договора
и в настоящите официалните правила.
VIVACOM си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува измененията
на интернет страницата си www.vivacom.bg.
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