Официални правила за провеждане на предварително записване с
покупка за Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+

1. Период: от 19:00 ч. на 29.03.2017 г. до 23:59 ч. на 19.04.2017 г.
2. Организатор:
"Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК, с търговско наименование
VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул.
"Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с
ЕИК
831642181,
3. Правила за Участие:
3.1 Участник в предварителното записване може да бъде физическо лице
3.2 Записването се
www.vivacom.bg.

извършва

на

интернет

страницата

на

VIVACOM

–

4. Механизъм на предварителното записване
5. Участниците, които отговарят на условията по т. 3.1., се записват в онлайн
форма за участие на www.vivacom.bg в периода от 19:00 ч. на 29.03.2017 г. до
23:59 ч. на 19.04.2017 г.
5.1. като попълват задължителните полета:
 име, фамилия,
 телефон,
 имейл,
 адрес.
5.2. Всеки записал се ще има право да закупи устройството 8 дни преди
официалната му премиера в периода 20.04.2017 – 27.04.2017 г. в магазин по
избор по списък посочен на www.vivacom.bg.
5.3. Покупката може да се извърши по всички предлагани от VIVACOM начини на цена за свободна продажба или със закупуване на услуга на VIVACOM,
или с преподписване на действащ договор на участника, ако същия е в
последните три месеца от срока му. Участници, които отговарят на
изискванията на VIVACOM, могат да закупят стоката с отстъпка за лоялни
клиенти с карта VIVACLUB или да получат стоката на лизинг.
Цените на предлаганите модели, ще бъдат обявени на интернет страницата
на VIVACOM - www.vivacom.bg.
5.4. Всеки регистрирал се, ще получи e-mail съобщение като потвърждение за
успешен запис.
6. Допустимост
7.1

Не се допускат до участие в преордера участници, които:

7.1.1 Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на
резултатите от предварителното записване;
7.1.2 Не са се записали в онлайн формата в периода от 19:00 ч. на 29.03.2017 г. до
23:59 ч. на 19.04.2017 г.;

7.1.3 Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
7.1.4 Са служители на Организатора или свързани компании;
7. Ограничения на отговорността:
8.1

Организаторът не носи отговорност за:

8.1.1 Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.
8.1.2 Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение
на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или
доставчици, използвани по отношение на тази томбола.
8.1.3 Недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страници или
комбинация от тях.
8.1.4 Други форсмажорни обстоятелства;
8. Други условия
9.1
Условията на настоящото мероприятие са достъпни на www.vivacom.bg
9.2
Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, във всеки
момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им.

