
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

ТОМБОЛА С VIVACOM TV STANDART И EXTRA 2013 

 

1. ПЕРИОД: 

 

От 11.10.2013 г. до 30.11.2013 г. включително. 

2. ОРГАНИЗАТОР: 

"Българска телекомуникационна компания” АД (VIVACOM), със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция 

по вписванията с ЕИК 831642181, съвместно с Дискавъри Комюникейшънс България 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” 10, 

ет. 3, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201736781. 

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

 

Томболата е валидна за цялата територия на цялата страна и се предлага в 

магазините на VIVACOM. 

 

4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Клиентите по т.4.1, които сключат договор за нова услуга VIVACOM TV на пакет 

Стандарт или Екстра през промоционалния период автоматично участват в томбола 

за предметни награди - артикули на Гербер (Gerber, http://www.gerbergear.com/ ) от 

серията Беър Грилс (http://www.gerbergear.com/Survival). 

 

Сключването на договор по условията на промоцията не може да стане по-късно от 

30-ти ноември 2013 г. 

 

Цените на услугата VIVACOM TV са посочени на интернет страницата на компанията 

http://www.vivacom.bg/. 

 

4.1. В томболата автоматично участват:  

 Нови частни и бизнес клиенти на VIVACOM,  които сключат договор за 

услуга VIVACOM TV на пакети Стандарт или Екстра; 

 Настоящи частни и бизнес клиенти на VIVACOM, които сключат нов 

договор за нова услуга VIVACOM TV на пакет Стандарт или Екстра. 

 

4.2. Награди: 

 

 10 (десет)  x Манерка на Беър Грилс; 

 15 (петнадесет) x Мулти-инструмент на Беър Грилс; 

 15 (петнадесет) x Нож Ultimate knife на Беър Грилс. 

 

5. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА 

 

Право на участие в промоцията имат клиенти по т.4 в периода от 11.10.2013 г. до 

30.11.2013 г.  

 

Промоцията може да бъде комбинирана с други промоции/ отстъпки от цената на 

пакет Стандарт или Екстра, както и с отстъпка за услугата VIVACOM TV, получена с 

лоялна карта VIVACLUB.  
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6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

o Печелившият се изтегля от общата база данни с участници, отговарящи на 

изкискванията по точка 4, чрез софтуер на случаен принцип; 

o Спечелилите ще бъдат обявени на страницата на VIVACOM www.vivacom.bg/TV на 

06.12.2013 г.; 

o Организаторът ще уведоми печелившият по телефон, на наличните в базата 

данни контакти за връзка, за уточняване на начина за получаване и използване на 

наградата в рамките на 4 (четири) работни дни; 

o Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш в рамките на 4 работни дни 

след публикуването на резултатите от томболата на страницата VIVACOM 

www.vivacom.bg/TV, пeчелившият губи правото да получи своята награда и 

организаторът може да предостави наградата на следващия по ред изтеглен 

резервен печеливш;  

o Организаторът не носи отговорност в случай, че печеливш е предоставил 

невалиден телефон за контакт, грешни имена или друга невярна информация; 

o Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност, 

или  преотстъпена на друго лице. 

 

 

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Правилата на томболата са публикувани на интернет страницата на компанията на 

адрес http://www.vivacom.bg/. 

 

За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат условията по 

индивидуалния договор за ползване на услугата и Общите условия за предоставяне 

на услугата Vivacom TV.  

 

Допълнителна информация може да се получи и на кратък номер 123, който е 

безплатен за клиенти на VIVACOM.  

 

С подписването на Заявлението/Договор за участие в промоцията абонатът 

декларира, че е запознат, приема и ще спазва настоящите правила.  

 

VIVACOM си запазва правото да променя настоящите правила, като промяната влиза 

в сила от датата на публикуването й. 
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