Официални правила
Промоция “Специални цени за ползване на услугата VivaMail”
За периода от 1 Март, 2010г. до 1 Юли, 2010 г.
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е “Българска телекомуникационна компания” АД
(VIVACOM).
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията важи за периода от 1 Март, 2010г. до 1 Май 2010г.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на цялата страна и важи за всички
населени места в Република България, в които VIVAOM предоставя своите услуги
4. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
При сключване на допълнително споразумение към действащ договор за
мобилни услуги за допълнителна услуга VivaMail със срок за ползване на
услугата от минимум 12 или 24 месеца. В тези случаи договорът за мобилни услуги
се счита за продължен до изтичане на срока на ползване на услугата VivaMail.
Всички абонатите, които са подписали договор за допълнителната услуга VivaMail, в
периода на промоцията няма да заплащат месечен абонамент за услугата VivaMail
за първите четири месеца от договора.
Абонатите, които са подписали договор за допълнителната услуга VivaMail, в
периода на промоцията и които имат подписан договор за Интенет услуги от
VIVACOM (VIVACOM Net, Наети линии, MAN, IPVPN и прoфесионален Интернет) ще
получат 50% от месечната си абонамент за услугата VivaMail след четвъртия месец
до изтичане на срока на ползване на услугата.
4.1. Условия на промоцията
• Промоцията се прилага автоматично за всички отговарящи на условия
заложени в точка 5 при подписване на договор за VivaMail.
• За да участва в промоцията заявителят не трябва да има неиздължени
суми към VIVACOM.
• Подписването на договор по условията на промоцията не може да стане
по - късно от 31.05.2010 година.
5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат нови и съществуващи бизнес абонати на мобилните услуги на
VIVACOM.
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
• Участието в промоцията става само при изрично подадено заявление след
запознаване с условията й.
• Клиентите, които не заявят изрично желанието си за участие могат да ползват
посочената допълнителна услуга VivaMail.при стандартните условия на
VIVACOM.
• Подписване на Заявление - допълнително споразумение става пред акаунт
мениджъра отговарящ за бизнес клиента.
• Всеки клиент, който вземе участие в тази промоция подписва допълнително
споразумение към действащия договор за мобилни услуги с условията за
ползване на един от предлаганите варианти на промоцията.

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на промоцията са на разположение на интернет страницата на
компанията www.vivacom.bg.
За всички неуредни в тези правила въпроси се прилагат условията за ползване на
съответната мобилна услуга.
Допълнителна информация на безплатен телефон 087 123.
С подписването на допълнително споразумение за услугата VivaMail, клиентът
декларира, че е запознат с настоящите условия и ги приема.

