ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
„Play Station”

І. ОРГАНИЗАТОР
„Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115И,
ЕИК: 831642181
ІІ. ПЕРИОД И ЦЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 01.05.2020 г. до 30.06.2020 г. включително. БТК ЕАД организира компанията с цел рекламиране и популяризиране на определени модели Play Station.
ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Кампанията ще се проведе в магазинната мрежа и онлайн магазина на VIVACOM.
ІV. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
В период от 01.05.2020 г. до 30.06.2020 г. включително, само определени модели Play Station ще се предлагат с отстъпка от текущите цени, при:
-

Сключване на нов срочен договор или подновяване на текущ срочен договор за тарифни планове от VIVACOM и закупуване на Play Station при еднократно заплащане на пълната цена или
при закупуване по лизингова схема. (Важи за магазинна мрежа)

-

Цените на Play Station при разсрочено заплащане на цената са валидни за лоялни клиенти на VIVACOM, които имат сключен договор с VIVACOM от поне 9 месеца в зависимост от
индивидуалния клас на кредитна оценка за клиента, при сключване на нов срочен договор или при продължаване на текущия си договор за максимален срок от 24 месеца. Оферти с
устройства при разсрочено заплащане на цената могат да се възползват клиенти с изтекъл минимален срок на договора или оставащи не повече от 3 месеца до изтичането му. (Важи за
магазинна мрежа)

-

Онлайн покупка на устройство на цени на свободна продажба без договор. Условията за сключване на договор за услуга и покупка на изплащане не са приложими.
Поръчката може да бъде отказана, поради липса на наличност, за което клиента ще бъде изрично уведомен по имейл.

Модел

Цена без
договор

Цена с
VIVA
Club

В брой*
с план от
VIVACOM

На
изплащане*
с план от
VIVACOM

CONSOLE SONY PS4 PRO +3 GAMES+3M PS PLUS

699,00

699,00

599,98

27,98

CONSOLE SONY PS4+3 GAMES+PS PLUS+DS4 19

519,00

519,00

469,98

21,98

КОНЗОЛА SONY PS4 PRO 1TB FIFA 20

729,98

729,98

719,98

34,98

*Цените в брой и на изплащане с тарифен план са валидни само в магазините на VIVACOM.
Офертите са валидни за периода на кампанията или до изчерпване на наличните количества.
Организаторът на кампанията си запазва правото по всяко време да внася промени в настоящите правила. Пълните условия на офертите и пълните ценови условия на всички услуги и продукти на
VIVACOM са публикувани на www.vivacom.bg и са достъпни в магазините на VIVACOM и на тел. (087) 123.

