Официални правила за провеждане на предварително записване с
покупка за SONY Xperia XZ3

1. Период: от 9:00 ч. на 10.09.2018 г. до 23:59 ч. на 25.09.2018 г.
2. Организатор:
"Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК, с търговско наименование
VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул.
"Цариградско шосе” № 115И, вписано в Агенция по вписванията с
ЕИК
831642181.
3. Правила за Участие:
3.1 Участник в предварителното записване може да бъде физическо лице, настоящ
клиент на VIVACOM, който е регистриран във VIVAOnline.
3.2 Записването се извършва в онлайн форма на интернет страницата на VIVACOM –
www.vivacom.bg.
4. Механизъм на предварителното записване
4.1. Участниците, които отговарят на условията по т. 3.1., се записват в онлайн
форма за участие на www.vivacom.bg, като заявяват на лизинг или
закупуване, със или без договор, на мобилен телефон SONY Xperia XZ3.
Заявката по тази точка следва да отговаря на стандартните условия на Online
пазаруването предлагано от VIVACOM - https://www.vivacom.bg/bg/onlinepazaruvane с изключение срока на доставка, който ще е съгласно изложеното
в тези правила.
Покупката може да се извърши по всички предлагани от VIVACOM начини, за
онлайн пазаруване на www.vivacom.bg - на цена за свободна продажба или
със закупуване на услуга на VIVACOM, или с преподписване на действащ
договор на участника, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца.
Цените на предлаганите модели ще бъдат обявени на интернет страницата на
VIVACOM - www.vivacom.bg.
4.2. Направената заявка може да бъде отказана от VIVACOM, освен в случаите в
които не отговаря на изискванията на тези правила, включително и на
изискванията за кредитна оценка, така и при изчерпване на наличностите –
мобилни телефони SONY Xperia XZ3. В последния случай организаторът
съблюдава времето на постъпване на редовните заявки.
4.3. Всеки регистрирал се ще получи e-mail съобщение като потвърждение за
поръчката си.
4.4. Заявените устройства в периода на кампанията за предварително записване,
ще бъдат доставяни след официалния старт на продажбите на SONY Xperia
XZ3, на 5.10.2018 г.
4.4.1. Клиентите, които участват в предварителното записване, ще получат
код за сваляне на дигитално копие на играта Call of Duty: Black Ops 4 за
Playstation® 4 в деня на премиерата й.

4.4.2. За получаване на дигиталното копие на играта е необходимо да се
посети страницата на промоцията на сайта на SONY MOBILE BG:
www.sonymobile.com/callofdutyblackops4-bg
и
да
се
попълни
необходимата форма до 30.11.2018 г.
4.4.3. VIVACOM не носи отговорност за датата на премиерата на играта,
достъпността до www.sonymobile.com/callofdutyblackops4-bg и стъпките,
нужни да се изпълнят, за добиване на достъп до съдържанието – Call of
Duty: Black Ops 4.
5. Допустимост
5.1

Не се допускат до участие в преордера участници, които:

5.1.1 Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране
на резултатите от предварителното записване;
5.1.2 Не са се записали в онлайн формата в периода от 9:00 ч. на 10.09.2018
г. до 23:59 ч. на 25.09.2018 г.
5.1.3 Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
5.1.4 Са служители на Организатора или свързани компании;
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Ограничения на отговорността:
6.1

Организаторът не носи отговорност за:
6.1.1 Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.
6.1.2 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.
6.1.3 Недостъпност или неразположение на интернет или на интернет
страници или комбинация от тях.
6.1.4 Други форсмажорни обстоятелства;
6.1.5 Погрешно въведени данни за регистрация.
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Други условия
7.1
7.2
7.3
7.4

Условията на настоящото мероприятие са достъпни на www.vivacom.bg
Важат стандартните условия на Online пазаруването предлагано от
VIVACOM - https://www.vivacom.bg/bg/online-pazaruvane
Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, във
всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им.
С регистрацията си всеки участник гарантира точността на предоставените
от него лични данни и приема същите да се обработват от VIVACOM за
целите и за срока на кампанията, съгласно тези правила.

