
 

 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ 
„Високи скорости – VIVACOM FiberNet BIZ“ 

 

  

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, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 

831642181.  

 

2. Продължителност на промоцията  

 

Промоционалното предложение е валидно от 03 февруари 2020 г. до 31 март 2020 г., 

включително. 

 

3. Териториален обхват на промоцията   

 

Промоцията се провежда на територията на цялата страна. Услугата може да бъде 

заявена във всички търговски обекти на VIVACOM или при представител на VIVACOM 

(акаунт мениджър). 

 

4. Условия на промоцията  

 
Всички бизнес клиенти, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор за 

услугата VIVACOM FiberNet BIZ, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов 

срок от 24 месеца, могат да се възползват от:  

 

• 60% отстъпка от месечния абонамент за услугата VIVACOM FiberNet BIZ 100 при 

сключване на 24-месечен договор; 

• 75% отстъпка от месечния абонамент за услугата VIVACOM FiberNet BIZ 300/ 500/ 

1000 при сключване на 24-месечен договор; 

• Безплатен Wi-Fi рутер и инсталация; 

• Безплатен антивирусен софтуер; 

• До 5 статични IP адреса за VIVACOM FiberNet BIZ 100/300/500/1000; 

• Възможност за дистанционно управление на мрежата; 

• 24/7 поддръжка. 

  

FiberNet BIZ 

100 

FiberNet BIZ 

300 

FiberNet BIZ 

500 

FiberNet BIZ 

1000 

Промоционален месечен 

абонамент при 24-мес. 

договор (без ДДС) 

18,72 лв. 22,45 лв. 32,45 лв. 39,95 лв. 

Стандартен месечен 

абонамент при 24-мес. 

договор (без ДДС) 

46,80 лв. 89,80 лв. 129,80 лв. 159,80 лв. 



 

 

 

 

 

 

След изтичане на промоционалния срок на договора се дължи стандартен месечен 

абонамент. 

 

Промоционалното предложение не важи при закриване на съществуваща и откриване на 

нова услуга на същия или друг адрес (преместване на услуга). 

 

Абонатите, които не заявят изрично желание да се възползват от промоционалното 

предложение, могат да ползват услуга „FiberNet BIZ 100“ и „FiberNet BIZ 300/500/1000” 

при стандартни условия. 

 

5. Участие в промоцията (кой може да участва) 

Право на участие имат всички нови и съществуващи бизнес абонати, за които са налице 

условията по т.4 на настоящите правила и сключат договор за услугата VIVACOM FiberNet 

BIZ 100 или VIVACOM FiberNet BIZ 300/500/1000” за срок от 24 месеца. 

 

Съществуващите клиенти могат да се възползват от промоционалното предложение без 

заплащане на неустойки по действащия договор само ако остават 3 (три) или по-малко 

месеца до изтичане срока на текущия им договор. 

 

Абонатите, които не заявят изрично желанието си за участие, могат да ползват услуга 

VIVACOM FiberNet BIZ 100 и VIVACOM FiberNet BIZ 300/500/1000 при стандартни условия.  

 

6. Други условия 

 

Правилата на промоцията са на разположение на Интернет сайта на компанията 

www.vivacom.bg.VIVACOM си запазва правото да променя правилата, като публикува 

съответното изменение на www.vivacom.bg.  

 

Допълнителна информация може да се получи на телефонен номер 121.  

 

Участието в промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила. 

  

За всички въпроси, неуредени от тези условия, се прилагат „Общи условия за 

предоставяне на услугата VIVACOM FiberNet BIZ, достъпни на Интернет страницата на 

дружеството www.vivacom.bg.   
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