Стандартни условия на предплатена услуга EON
Пакет EON LIGHT:
• включва 115 ТВ канала. Предлага се със стандартна цена от 19.90 лв. с ДДС. за 30 –
дневен период
Пакет EON FULL:
• включва 170 ТВ канала. Предлага се със стандартна цена от 22.90 лв. с ДДС. за 30 –
дневен период
Пакет EON PREMIUМ:
• включва 210 ТВ канала. Предлага се със стандартна цена от 46.90 лв с ДДС. за 30 –
дневен период

Срок на договора – безсрочен
EON пакетите съдържат:
ЕОN Smart TV приложение
ЕОN Мобилно приложение
Ползването на Smart TV приложение изисква наличието на подходящ телевизионен приемник и
интернет свързаност, според описаното на www.vivacom.bg и за ползването Mу Vivacom не предоставя
оборудване. При използване на Smart TV приложение и/или EON Mobile TV е възможно да има разлики
в каналите в основния TV пакет. Ползването на Smart TV приложение се включва в максималния брой
допълнителни приемници, които могат да се ползват към всяка услуга съгласно Общите условия.
Услугата се предплаща за 30-дневен период с банкова карта. След изтичане на периода услугата се
подновява и таксува автоматично за нов 30-дневен период чрез избраната от Потребителя банкова
карта. Автоматичното таксуване и предплащане се преустановява при прекратяване на договора.
БТК предоставя услугите по договора в периода, за който Потребителят е предплатил, и спира
предоставянето при преустановяване на плащанията. При заявено прекратяване на договора услугата
се предоставя до края на предплатения период и предплатената цена не се възстановява.
Потребителят може да променя банковата карта, да спре и да активирае отново услугата през профила
си в my.vivacom.bg. Предплатени суми за следващ 30-дневен период не се възстановяват.
Услугата се ползва със Smart TV приложение и не се предоставя оборудване.
Услугата EON TV се предоставя върху подходяща интернет свързаност в мрежа на Vivacom или друг
телекомуникационен доставчик. Услугата е достъпна за ползване на територията на Република
България.
Пълна информация за условията за предоставяне на предплатена услуга EON се съдържа в Общите
условия, Резюмето на договора и Допълнителните условия на услугата, които се генерират преди
завършване на онлайн заявката за съответния пакет.
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