ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ
„DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” EАД (БТК, с
търговско наименование VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул.
Цариградско шосе, № 115И.
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна от 01.02.2022г. до 28.02.2022г.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез магазинната мрежа
на VIVACOM, партньорска мрежа, търговски представители на VIVACOM.
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се прилага за:
При сключване на 24 месечен договор при условията на настоящата промоция, нови
абонати на услугата VIVACOM TV/EON и настоящи абонати, които преподпишат договор за
услугата VIVACOM TV/IPTV/EON или добавят допълнителен пакет „DiemaXtra“ към настоящ
договор за VIVACOM TV/IPTV/EON, получават отстъпка в размер на 100% от допълнителния
пакет за срок от 3 месеца от периода на договора. Промоцията се прилага за пакети:











VIVACOM TV S+
TV S
VIVACOM TV M+
TV M
EON LIGHT
EON FULL
VIVACOM TV L+
VIVACOM TV 2L+
TV L
TV 2L

След изтичане на промоционалния период, абонатът заплаща стандартен
месечен абонамент за допълнителния пакет, посочен в договора за услугата.
При желание за предсрочно прекратяване на абонамент за допълнителен
пакет „DiemaXtra“, клиентът заплаща съответните неустойки.
Промоцията не се прилага:
При липса на техническа възможност за предоставяне на VIVACOM
TV/IPTV/EON услуга.
Не се прилага за клиенти с услуга VIVA IPTV XL+.
Не се прилага за клиенти с услуга EON PREMIUM.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се прилага за нови и настоящи, частни и бизнес клиенти.
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на
настоящите правила, които активират нова VIVACOM TV/EON или имат
съществуваща VIVACOM TV/IPTV/EON услуга или пакетна услуга с включена
VIVACOM TV/IPTV/EON.
Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки или промоции за пакет
DiemaXtra.
6. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Правилата на промоцията са публикувани на интернет страницата на компанията www.vivacom.bg.
За всички, неуредени в настоящите правила въпроси, се прилагат Общите условия за
предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV/EON.
В случай на противоречие между клаузи на договора за VIVACOM TV/IPTV/EON или Общите
условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV/EON и Официалните правила на
промоцията, с предимство се ползват Официалните правила на промоцията.
VIVACOM си запазва правото да променя настоящите правила, като
публикува измененията на интернет страницата си www.vivacom.bg.

