ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
„Nokia Beacon на специални цени”

І. ОРГАНИЗАТОР

„Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115И, ЕИК: 831642181
ІІ. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г., включително, или до изчерпване на количествата.
ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Кампанията ще се проведе в магазинна мрежа на VIVACOM.
ІV. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
В период от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г., включително, определени модели устройства в магазинна мрежа на VIVACOM ще се предлагат с отстъпка от текущите цени, при следните условия:
-

Офертите важат както за нови, така и за съществуващи клиенти, които сключват на нов 24-месечен договор или подновяване на текущ срочен договор за нов срок от 24 месеца в магазинна
мрежа на VIVACOM за тарифни планове SMART S+, M, M+, L, L+, XL, XL+, U 2018, Unlimited 50, Unlimited 150, i-Traffic XS+, S+, M+, L+, XL+, XXL+ 2018, EON LIGHT, FULL, PREMIUM, FiberNet 15,
20, 30, 50, 100, 300, 500, 1000 и за частни клиенти или Business Smart XS, S, М, L, XL, BUSINESS TRAFFIC S, M, L, XL и закупуване на някой от посочените устройства при закупуване по
лизинговата схема:
В брой

На изплащане - лв./24 месецa

Модел

SMART / UNLIMITED / i-Traffic /
BUSUNESS SMART / BUSINESS
TRAFFIC / FiberNet / EON

SMART / UNLIMITED / i-Traffic /
BUSUNESS SMART / BUSINESS
TRAFFIC / FiberNet / EON

Цените са валидни в
периода:

WIRELESS BEACON NOKIA B1X2
WIRELESS BEACON NOKIA B1X3

159,98
259,98

7,98
11,98

01.12.2021-31.12.2021
01.12.2021-31.12.2021

*Всички цени са в лева, с включен ДДС.

-

Цените на устройствата при разсрочено плащане са валидни за лоялни клиенти, които имат сключен договор с VIVACOM от поне 9 месеца, при сключване на нов 24-месечен договор или при
продължаване на текущия си договор за максимален срок от 24 месеца;
От оферти с устройства при разсрочено плащане могат да се възползват клиенти с изтекъл минимален срок на договора или оставащи не повече от 3 месеца до изтичането му;
Цените на устройствата при разсрочено плащане могат да се различават от посочените по-горе в зависимост от индивидуалния клас на кредитна оценка на клиента;
За повече информация попитайте консултантите в нашите магазини.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Офертите са валидни за периода на кампанията или до изчерпване на наличните количества.
Правилата на кампанията и пълна информация за всички услуги и продукти на VIVACOM са публикувани на www.vivacom.bg и са достъпни в магазините на VIVACOM и на тел. (087) 123.
VIVACOM си запазва правото по всяко време да внася промени в настоящите правила, като публикува съответните изменения на www.vivacom.bg.

