ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ
MaxiCall S с +SMS&MMS L

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД
(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 01.07.2016 г. и продължава до 30.09.2016 г., включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е валидна за всички населени места на територията на Република
България, в които VIVACOM предоставя своите мобилни услуги.
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията е валидна за нови и съществуващи частни клиенти, които подпишат нов
договор за MaxiCall S, с допълнителен пакет +SMS&MMS L и закупуване на апарат
Huawei ETS3125i, при 12 или 24 месечен договор.
При посочените условия, клиентите ползват допълнителен пакет +SMS&MMS L без
месечен абонамент за първоначалния срок на договора.
След изтичане на първоначалния срок на договора, ако клиентът не прекрати
допълнителния пакет, се дължи стандартна месечна цена от 15.80 лв. с ДДС.
Офертата включва следните ценови условия:
Maxi Call S с вкллючен
безплатен пакет
+SMS&MMS L
Месечна такса на MaxiCall S
Месечна такса на допълнителен пакет +SMS&MMS L

9.80
15.80

Промоционална месечна такса на допълнителен пакет
+SMS&MMS L

0.00

Цена на апарат Huawei ETS3125i с 12 месечен договор

49.90

Цена на апарат Huawei ETS3125i с 24 месечен договор

0.00

Включени минути към всички фиксирани мрежи в страната

120

Включени минути към всички мобилни мрежи в страната

120

Включени SMS и MMS към VIVACOM номера

800

Цена на минута разговор след изчерпване на включените

0.25

Цена на SMS след изчерпване на включените

0.12

Офертата не важи:

При активиране на нов MaxiCall S без закупуването на апарат Huawei
ETS3125i;

При преподписване на съществуващ договор.
5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие в промоцията имат частни клиенти, отговарящи на изискванията в
т.4, които подпишат нов договор за MaxiCall S за срок от 1 или 2 години и закупят
апарат Huawei ETS3125i, в периода 01.07.2016 г. – 30.09.2016 г. включително.
Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и/или промоции.
6. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на промоцията са на разположение на интернет страницата на
компанията http://www.vivacom.bg/ .
За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат 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.
Допълнителна информация - на кратък номер 123 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, които са неразделна част
от индивидуалния договор на абоната и се прилагат за всички въпроси, неуредени в
договора и в настоящите официалните правила.

