ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „VIVAFIX Код Оранжево“

1.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е “Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК, с
търговско наименование VIVACOM) със седалище и адрес на управление: гр. София
1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И.
2.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна за периода от 01.11.2019г. до 31.01.2020г.
3.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на цялата страна, във всички обекти от
магазинната и дилърската мрежа на VIVACOM.
Абонаментен план VIVAFIX S/M/L може да бъде заявяван във всички телефонизирани
населени места.
4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Всички частни клиенти, които сключат договор за срок от 24 месеца в „Комбинирай и
спести“ за абонаментен план VIVAFIX S/M/L, по промоция „VIVAFIX Код Оранжево“, могат
да се възползват от промоционалния месечен абонамент на последните от
8.99/10.99/12.99лв. с ДДС за целия срок на договора.
Съществуващите абонати, могат да се възползват от промоцията без заплащане на
неустойки по действащия договор само ако към момента на участие в промоцията им
остават 3 (три) или по-малко месеца до изтичане срока на текущия договор.
След изтичане на промоционалния период, абонатът дължи заплащане на стандартната
месечна абонаментна цена без отстъпка.
Промоционалната оферта не се прилага при липса на техническа възможност за
предоставяне на фиксирана гласова услуга.
Не се допуска временно изключване на телефонния пост в периода на действие на
договора, сключен при условията на настоящата промоция.
5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Право на участие имат лица, за които са налице условията по т.4 и са заявили желанието
си да се възползват от промоцията.
В промоцията не могат да участват абонати на ISDN постове и бизнес абонати.
Промоцията не се предлага на абонати, чиито телефонни постове са временно изключени
към момента на подаване на заявлението.
Промоцията не се предлага на абонати, чиито телефонни постове са спрени поради
неизплатени задължения към VIVACOM.
В промоцията нямат право да участват абонати, сключили договори по други промоции,
чиито срок не е изтекъл.
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6.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Правилата на промоцията са на разположение на интернет страницата на компанията
www.vivacom.bg.
Допълнителна информация може да се получи на телефонен номер 123.
Участието в промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила.
За всички въпроси, неуредени от тези условия се прилагат „Общи условия на договора
между БТК ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана
електронна съобщителна мрежа на дружеството” (Общите условия), достъпни на
интернет страницата на компанията www.vivacom.bg.
В случай на противоречие между клаузи на договора за фиксирана гласова услуга или
Общите условия и Официалните правила на промоцията, с предимство се ползват
Официалните правила на промоцията.
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