ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ONLINE Зимна Промоция MaxiCall L

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е „Българска телекомуникационна компания” EАД
(VIVACOM), вписано в Агенция по вписванията с 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 стартира на 03.02.2014 г. и продължава до 28.02.2014 г., включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА и КАНАЛИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ
ПРЕДОСТАВЯ
Промоцията е валидна за всички заявки, подадени online на страницата на VIVACOM
www.vivacom.bg
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
а) Всеки клиент, заявил за нова активация тарифен план MaxiCall L с двугодишен
договор на корпоративния сайт на VIVACOM, ще може да се възползва от
преференциални цени за следните устройства:
Модел

Цена с 2-годишен договор на MaxiCall L

LG Optimus L5 II
LG Nexus 4
LG G2

99,90 лв.
349,90 лв.
599,90 лв.

б) Заявяването на тарифен план при условията на настоящата промоцията не може
да стане по-късно от 28.02.2014 г.
в) Устройството се закупува в брой, с наложен платеж.
Техническите характеристики на всички устройства са публикувани на страницата
на компанията http://www.vivacom.bg/.
Офертата е валидна за следните тарифни планове


MaxiCall L

Офертата не важи:
 При подписване на безсрочен или 12-месечен договор за предоставяне на
мобилна гласова услуга на тарифен план MaxiCall L, или при заявяване на друг
тарифен план.
 При подписване на договор за предоставяне на мобилна гласова услуга в друг
търговски канал, различен от корпоративния сайт на VIVCOM.
5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие в промоцията имат частни клиенти на мобилна гласова услуга,
нови или съществуващи, които заявят нов 24-месечен договор за предоставяне на

мобилна гласова услуга на тарифен план MaxiCall L в периода 03.02.2014 г. –
28.02.2014 г. Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и/или
промоции за мобилната гласова услуга на VIVACOM
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция:
Попълва online заявление за активиране на MaxiCall L с двугодишен договор и
посочва избраното от него устройство.
Попълва адрес на доставка в online заявлението, на който ще му бъде доставен за
подпис договора за активация и закупеното устройство. Служител на VIVACOM ще се
свърже с клиента за потвърждение на поръчката.
Доставката се извършва чрез куриерска агенция Еконт за сметка на VIVACOM.
Цената на устройството, се заплаща с наложен платеж, в момента на получаване.
В момента на доставката куриерът предоставя на клиента писмен договор в два
екземпляра, които следва да се подпишат за активиране на услугата и предоставяне
на апарата.
Услугата се активира след 7 работни дни от датата на подписване на договора.
В посочения срок клиентът има право да се откаже от договора, като заяви това на
номер 123.
В такъв случай клиентът следва да върне получения апарат, като заяви куриер на
Еконт, за сметка на VIVACOM.
Апаратът следва да се изпрати не по-късно от 14 дни от заявяване на отказа от
договора.
Цената за апарата се възстановява до 30 дни след получаването му от VIVACOM, при
условие, че стоката не е увредена и е в пълна окомплектовка, както е доставена на
клиента, включително търговска опаковка.
Цената се възстановява по банкова сметка на клиента, която трябва да се
предостави писмено, в свободен текст, на куриера при връщане на стоката
В случай, че клиентът желае услугата му да бъде активирана преди изтичане на
срока от 7 работни дни, той може да се обади на номер 123 и да активира сим
картата, като посочи тайния въпрос и отговор и ICC номера, посочен на опаковката
на сим картата.
В такъв случай, след активиране на услугата по искане на клиента, той няма право
да се откаже от договора по реда, посочен по-горе в този раздел.
7. ДРУГИ УСЛОВИЯ
След подаване на заявлението VIVACOM ще извърши кредитна оценка на клиента.
VIVACOM уведомява клиента за резултатите от кредитната оценка по телефона. Въз
основа на кредитната оценка VIVACOM има право да откаже сключване на договора
или да изиска заплащане на депозит, преди сключването му.
Промоцията е валидна до изчерпване на количествата апарати по т. 4. VIVACOM
уведомява клиента по телефона, след подаване на заявката, в случай че избрания
модел или цвят апарат е изчерпан.
Настоящите правила, Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между
БТК ЕАД и абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги,
предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM и
UMTS и всички анекси за избор на услуги и тарифни планове са неразделна част от
индивидуалния договор на абоната. Цените на услугите, предмет на договора и
допълнителните споразумения към него, се определят съобразно действащите цени

и тарифи на VIVACOM, както и съгласно условията, валидни за съответната услуга,
достъпни на интернет страницата на компанията: www.vivacom.bg.
Правилата на промоцията са на разположение на интернет страницата на
компанията http://www.vivacom.bg/ .
Допълнителна информация - на кратък номер 123, безплатен за клиенти на мобилни
услуги на VIVACOM.
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 стандарт GSM и UMTS.

