ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

„Смартфоните на месеца Октомври”
І. ОРГАНИЗАТОР
„ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ” EАД (Виваком, 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 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г, включително, или до изчерпване на количествата.
ІІІ. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Кампанията ще се проведе в онлайн магазина на Vivacom.
ІV. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
В период от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г., включително, определени модели устройства в онлайн магазина на Vivacom ще се предлагат на преференциални цени, спрямо цените в магазинна мрежа, при следните условия:
-

Офертите важат за частни клиенти при сключване на нов 24-месечен договор или подновяване на текущ срочен договор за нов срок от 24 месеца през онлайн магазина на Vivacom за тарифни планове Unlimited 100,
Unlimited 300 и Unlimited MAX и закупуване на някой от изброените устройства еднократно плащане на пълната цена или при закупуване по лизинговата схема по-долу:
В брой
Модел
GSM SAMSUNG GALAXY A23 5G+ADAPTER
GSM SAMSUNG GALAXY A53 5G
GSM SAMSUNG GALAXY A53 5G+CASE&GLASS

На изплащане - лв./мес.

Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
100
300
MAX
100
300
MAX
349,98
309,98
289,98
20,98
19,98
18,98
479,98
439,98
429,98
27,98
26,98
25,98
519,98
469,98
459,98
28,98
27,98
26,98

Цените са валидни в
периода:
01.10.2022-31.10.2022
01.10.2022-31.10.2022
01.10.2022-31.10.2022

*Всички цени са в лева, с включен ДДС. Цените на продуктите в електронния магазин могат да се различават от тези в търговската мрежа.
-

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;
Поръчката може да бъде отказана поради липса на наличност или след кредитна оценка, за което клиентът ще бъде изрично уведомен по имейл.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Офертите са валидни за периода на кампанията или до изчерпване на наличните количества.
Описаните в настоящите официални правила устройства, които се предлагат в комплект с аксесоар, е възможно да се предлагат и самостоятелно, в зависимост от наличностите в онлайн магазина.
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.

