Промоция с Пакетна Услуга VIVACOM 4Play 2012
9 март 2012 г. – 9 юни 2012 г.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” АД
(VIVACOM). 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 9 март 2012 г. и продължава до 9 юни 2012 г.
3.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България.
Промоцията се провежда чрез следните канали за продажба:
 VIVACOM магазини;
 Партньорска мрежа;
Информация относно промоционалните условия, може да се получи на телефон 123 или
на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.
4.
УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
При подписване на едногодишен или двугодишен договор нови домашни клиенти на
пакетна услуга VIVACOM 4Play получават 50 % отстъпка от месечния абонамент за
първите 2 или 4 месеца.
Пакетна услуга VIVACOM 4Play e със следните параметри:
Пакетна услуга
Месечен абонамент за първите 2 или 4 месеца от
договора
Месечен абонамент за останалия период от договора
Брой включени минути за Домашен фиксиран телефон към
други фиксирани мрежи в страната и Първа международна
група
Брой включени минути за Домашен мобилен телефон към
всички мобилни мрежи в страната
Брой включени минути за Домашен фиксиран телефон към
фиксирани номера в мрежата на VIVACOM
Брой включени минути от Мобилен телефон към мобилни
номера в мрежата на VIVACOM
Брой включени минути за Мобилен телефон към национални
фиксирани мрежи
Брой включени минути за Мобилен телефон към други
мобилни мрежи

Цени в лв. с ДДС
18.90 лв.
37.80 лв.
30 мин. общо за двете
услуги

3600 мин.
60 мин.
90 мин.
30 мин.
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Брой включени телевизионни канали
Достъп до Интернет

40 ТВ канала
Неограничен трафик

Офертата е валидна за:
 Нови домашни клиенти на пакетна услуга VIVACOM 4Play;
 Настоящи домашни клиенти на VIVACOM Net услугата;
 Настоящи домашни клиенти на Фиксираната гласова услуга;
 Настоящи домашни клиенти на Мобилната гласова услуга;
 Настоящи домашни клиенти на VIVACOM TV услугата;
Офертата не важи:
 За бизнес клиенти;
 При липса на техническа възможност за предоставяне на някой от елементите на
пакетната услуга;
5.
УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички клиенти, за които са налице условията по т.4 на
настоящите правила, които клиенти са закупили VIVACOM 4play и подписали
едногодишен или двугодишен договор за ползване на пакетната услугата чрез каналите,
изброени в т.3 на настоящите правила.


6.
Всеки





Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за:
o Фиксирана гласова услуга
o Мобилна гласова услуга
o VIVACOM Net услуга
o VIVACOM TV услуга.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
клиент, който има право да участва в настоящата промоция:
подава Заявление за пакетната услуга VIVACOM 4Play;
подписва договор* за 12 или 24 месеца според правилата по т.4;
получава 50 % отстъпка от месечния абонамент за първите 2/4 месеца.
при промяна на пакетната услуга VIVACOM 4Play към друга пакетна услуга или
самостоятелна услуга промоционалната отстъпка отпада.

* Договорът влиза в сила по реда, договорен в Условията за ползване на пакетната
услуга.
7.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА АБОНАТА
Пакетната услуга може да бъде прекратена едностранно от VIVACOM и Потребителя с
едномесечно писмено предизвестие. В случай на прекратяване преди изтичане на
минималния срок, Потребителят дължи неустойка в размер на месечния абонамент за
избраната пакета услуга до края на минималния срок на договора.
Абонатът се съгласява, след изтичане на минималния срок, ако не е отправил
едностранно писмено предизвестие за прекратяване на договора или не е подал заявка
за преминаване на план с по-нисък месечен абонамент, договорът автоматично да
продължи своето действие за неопределен срок при същите условия. След изтичане на
минималния срок на договора, абонатът може да прекрати договора с 30-дневно
предизвестие без да дължи неустойки.
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8.
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg и
са на разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т.3.
Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила. Настоящите
правила на промоцията се прилагат като специални спрямо Условията за ползване на
пакетната услуга с включени Домашен фиксиран телефон, Домашен мобилен телефон,
Мобилен телефон, Телевизия и Достъп до Интернет, Общите условия на договора между
“БТК” АД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана
електронна съобщителна мрежа на дружеството, Общите условия за предоставяне на
услугата VIVACOM TV, Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net,
Условия за предоставяне на услугата Мобилен виртуален номер и съответно Общите
условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” AД и абонатите и
потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената
електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт
UMTS. Посочените Общи условия са публикувани на страницата на VIVACOM в Интернет
– www.vivacom.bg.
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