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Промоция FiberNet и Duo: FiberNet + IPTV  

Предварителна заявка в Сливен 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА  

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” EАД 

(VIVACOM), със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско  

шосе” № 115И, 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 започва на 28 октомври 2013 г. и продължава до 28 ноември 2013 г.  

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА  

 

Промоцията е валидна за услуги на адреси в района на планираните за оптично 

покритие адреси на територията на кв. Сини камъни, кв. Дружба  и кв. Българка в гр. 

Сливен, в магазинната мрежа на VIVACOM, aкаунт мениджъри на VIVACOM и негови 

дистрибутори. 

 

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  

 

4.1 Всички нови и настоящи частни и бизнес абонати на VIVACOM в гр. Сливен могат да 

заявят предварително, в периода на промоцията, FiberNet и Duo: FiberNet + IPTV в 

обхвата на планираните за оптично покритие адреси на територията на кв. Сини 

камъни, кв. Дружба  и кв. Българка в гр. Сливен. 
 

Услугите ще бъдат предоставени при осигуряване на покритие на оптичната мрежа на 

VIVACOM в посочения район, при условията на настоящата промоция. 

 

4.2. Клиенти, които закупят пакет VIVACOM FiberNet 15, VIVACOM FiberNet 20, VIVACOM 

FiberNet 30,  VIVACOM FiberNet 50 или VIVACOM FiberNet 100, през промоционалния 

период получават: 

 

o При 12 месечен договор - устройство Bluetooth Plantronics ML 18. 

 

o При 24 месечен договор - телефон Alcatel 232 с включен предплатен мобилен 

пакет Get Ma@x. 

 

4.3 Клиенти, които закупят пакетна услуга VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV през 

промоционалния период, с договор за 12 или 24 месеца, получават:  
 

o При 12 месечен договор - 4.20 лв. с ДДС отстъпка от стандартната месечна 

абонаментна цена, за целия минимален срок на договора и устройство Bluetooth 

Plantronics ML 18. 

 

o При 24 месечен договор за пакет VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV - 4.20 лв. с ДДС 

отстъпка от стандартната месечна абонаментна цена, за целия минимален срок на 

договора и устройство телефон Alcatel 232 с включен предплатен мобилен пакет Get 

Ma@x. 
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След изтичане на първоначалния минимален срок на договора за VIVACOM Duo: FiberNet 

+ IPTV, се заплаща месечна абонаментна цена от 20.00 лв., с ДДС. 

 

4.4 Клиентите заявили услуга VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV могат да заявят 

допълнителни пакети за ТВ услугата и допълнителна скорост:  

o +ТV 20 (допълнителни 30 ТВ канала към основните 40 в пакетната услуга) на 

промоционална цена от 2.45 лв. с ДДС при подписване на 12 и 24 месечен договор;  

o +ТV 30 (допълнителни 40 ТВ канала към основните 40 в пакетната услуга) на 

промоционална цена от 3.45 лв. с ДДС при подписване на 12 и 24 месечен договор;  

o +FiberNet 10 (допълнителни 10 Mbps скорост към основните 20Mbps в пакетната 

услуга) на промоционална цена от 2.45 лв. с ДДС при подписване на 12 и 24 месечен 

договор; 

o +FiberNet 30 (допълнителни 30 Mbps скорост към основните 20Mbps в пакетната 

услуга) на промоционална цена от 4.95 лв. с ДДС при подписване на 12 и 24 месечен 

договор. 

4.4.1 След изтичане на първоначалния минимален срок на договора, се заплаща 

месечна абонаментна цена: за +ТV 20 – 4.90 лв. с ДДС, за +ТV 30 – 6.90 лв. с ДДС за, 

+FiberNet 10 – 4.90 лв. с ДДС и за +FiberNet 30-9.90 лв. с ДДС; 

 

4.5 Предплатен мобилен пакет Get Ma@x включва: 

o 100 бр. включени минути в мобилната мрежа на VIVACOM 

o 100 бр. включени SMS в мобилната мрежа на VIVACOM 

o 10 MB включен интернет трафик 

o Включено време за разговори на стойност 3 лв. с ДДС 

o 0.34 лв. цена на минута към всички национални мобилни и фиксирани мрежи  

o 0.14 лв. цена на съобщение към всички мобилни мрежи 

 

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 

 

5.1. Офертата е валидна за:  

o Нови и настоящи частни и бизнес клиенти на VIVACOM, които заявят нова 

FiberNet или Duo: FiberNet + IPTV услуга;  

o Настоящи частни и бизнес клиенти на VIVACOM Net или VIVACOM Net Slim услуга 

при преминаване към договор за FiberNet услуга или VIVA 

o Настоящи частни и бизнес клиенти на VIVACOM Net или VIVACOM Net Slim услуга, 

както и на VIVACOM TV или IPTV услуга и на пакетните услуги VIVACOM Net+TV, 

VIVACOM Net+IPTV, VIVACOM Net Slim+TV, VIVACOM Net Slim +IPTV услуга, при 

преминаване към договор за пакетна услуга VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV;  

 
 

5.2. Офертите не важат:  

o При липса на техническа възможност за предоставянето на избраната услуга, за 

което клиентите ще бъдат уведомени;  

o За клиенти на други пакетни услуги, различни от посочените в т. 5.1; 

o Нови частни и бизнес клиенти, чийто адрес е извън обхвата на планираните за 

оптично покритие адреси на територията на кв. Сини камъни, кв. Дружба и кв. Българка 

в гр. Сливен; 

Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за 

услугитa VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV.  

Промоцията може да бъде комбинирана с условията на „ОФЕРТА ЗА 

КОМБИНИРАНЕ НА УСЛУГИ“ в частта и за VIVACOM FiberNet само за физически лица.  
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6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА  

Подписаният от клиента договор има силата на предварителна заявка и влиза в сила 

при осигуряването на техническа възможност за инсталиране на услугата. 

 

Заявените услуги се предоставят чрез инсталация от екип на VIVACOM.  

 

При инсталиране на услугата клиентът подписва констативен протокол. 

 

Предвидените по-горе устройства, подарък към съответните договори, се предоставят 

след представяне на констативния протокол в магазин, в който е  подписано 

Заявлението/Договор. 

В случай, че услугата не бъде инсталирана в срок, договорът се прекратява, без никоя 

от страните да дължи неустойка.  

 

 

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА  

 

Правилата на промоцията са публикувани на интернет страницата на компанията 

www.vivacom.bg и са на разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т. 3.1  

 

Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила. Настоящите 

правила на промоцията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за 

предоставяне на услугата VIVACOM FiberNet и Общите условия за предоставяне на 

услугата VIVACOM IPTV, които са неразделна част от индивидуалния договор на абоната 

и се прилагат за всички въпроси, неуредени в договора и в настоящите официалните 

правила. 
 


