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Официални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на
услугата “B-Fix SIP”

1. Организатор на промоцията
Организатор на промоцията е „Виваком България“ ЕАД („Виваком България“ ЕАД, с търговско
наименование Vivacom) със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул.
"Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181.
2. Продължителност на промоцията
Промоцията е валидна до 10 януари 2023 г., включително.
3. Териториален обхват на промоцията
Промоцията се провежда на територията на цялата страна. Услугата може да бъде заявена при
представител на Vivacom (акаунт мениджър)
4. Условия на промоцията
Всички нови и съществуващи бизнес абонати на фиксирана гласова услуга по SIP технология,
обслужвани от търговски представител (акаунт мениджър) на Vivacom, които сключат нов или
преподпишат съществуващ договор на фиксирана услуга по SIP технология, до изтичането на
които остават 3 (три) или по-малко месеца, за срок от 24 месеца на някои от изброените по-долу
абонаментни планове по тарифна линия “B-Fix SIP” за срок от 24 месеца, могат да се възползват
от следните промоционални условия:
•

100% отстъпка от цената за откриване на услугата.

•

Месечен абонамент при заявяване на “B-Fix SIP 5” от 130 лв. без ДДС и 600
допълнително минути за разговори към национални мобилни и фиксирани мрежи.

•

Месечен абонамент при заявяване на “B-Fix SIP 10” от 200 лв. без ДДС и 1200
допълнително минути за разговори към национални мобилни и фиксирани мрежи.

Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции или бюджети.
Включените минути са валидни за изходящи разговори към всички национални фиксирани и
мобилни мрежи.
Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващ месец. Включените минути не важат за
разговори към кратки номера, номера с добавена стойност, услуги от интелигентната
платформа.
След изчерпване на включените минути таксуването на разговорите е съобразно Стандартното
таксуване за фиксирана услуга.
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На абонатите се предоставят за временно ползване, за периода на действащото договорно
отношение, следните устройства: централа – безвъзмездно, и IP телефони - на цена от 2 лв. без
ДДС на месец за IP телефон. Устройствата остават собственост на Vivacom. Абонатът дължи
връщане на предоставеното му оборудване до 30 дни след прекратяване на договора. В случай
че оборудването не бъде върнато след прекратяване на договора, абонатът дължи неустойка в
размер на стойността на същото по ценовата листа на „Виваком България“ ЕАД (400.00 лв. без
ДДС за централата и 60.00 лв. без ДДС за един IP телефон).
След изтичане на срока на договора за абонаментен план “B-Fix SIP 5/10”, сключен при
условията на настоящата промоция, се прилагат стандартните условия на абонаментния план.
Не се допуска временно изключване на телефонния пост в периода на действие на договора,
сключен при условията на настоящата промоция.
5. Участие в промоцията (кой може да участва)
•

Право на участие имат всички нови и съществуващи бизнес абонати, обслужвани чрез
търговски представител (акаунт мениджър) на Vivacom, за които са налице по т.4 на
настоящите правила и са заявили желанието си да се възползват от промоцията.

•

Съществуващите абонати могат да се възползват от промоцията без заплащане на
неустойки по действащия си договор, само ако остават 3 (три) или по-малко месеца до
изтичане срока на текущия им договор на съществуваща SIP тарифа.

•

Промоционалната оферта е валидна само при сключване на договор със срок от 24
месеца.

•

В промоцията не могат да участват абонати в районите, където услугата се предоставя
чрез безжичен абонатен достъп, както и ISDN абонати.

•

В промоцията не могат да участват частни клиенти.

•

Абонатите, които не заявят изрично желанието си за участие, могат да ползват услуга
“B-Fix SIP” при стандартни условия на избрания от тях абонаментен план.

6. Правила на промоцията
Правилата на промоцията са на разположение на Интернет сайта на компанията vivacom.bg.
Допълнителна информация може да се получи на телефонен номер 123. Участието в
промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила.
За всички въпроси, неуредени от тези условия се прилагат „Общи условия на договора между
„Виваком България“ ЕАД и абонатите на услуги предоставяни чрез обществената фиксирана
електронно съобщителна мрежа на дружеството”, достъпни на Интернет сайта на компанията
vivacom.bg.
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