Приложение № 1
Условия
за предоставяне на услугата VIP Business
1. Услугата „VIP Business” представлява достъп до фиксираната мрежа на
VIVACOM, посредством SIP trunk.
2. Услугата се предоставя на съществуващи и нови бизнес абонати.
3. Услугата може да бъде заявена в търговската мрежа на VIVACOM или при АМ.
4. Услугата се предоставя в следните варианти и цени:

Услуга
VIP Business 4
VIP Business 8
VIP Business 30
на 1-ца канал, но не
по-малко от 2

Цена за откриване Месечен абонамент
без ДДС
С ДДС
без ДДС
С ДДС
100,00
120,00
50,00
60,00
200,00
240,00
90,00
108,00
300,00
360,00
400,00
480,00
50,00

60,00

15,00

18,00

5. Услугата VIP Business 4 дава възможност за провеждане на 4 едновременни
разговора, VIP Business 8 – 8 едновременни разговора и VIP Business 30 – 30
едновременни разговора.
6. Услугата се провизира като се изгражда свързаност към метро мрежа.
Интерфейсът при клиента е RJ-45 или LAN, Ethernet.
7. Прилагат се всички допълнителни услуги за ISDN.
8. Месечният абонамент се заплаща за месеца на ползване на услугата. За
месеца на първоначално свързване към Мрежата, както и за месеца на
закриване на телефонния пост, абонатът дължи заплащане на месечен
абонамент пропорционално на дните, в които телефонният пост е бил
активен.
9. При преобразуване от един вид линия в друг се заплаща еднократна цена от
120 лв.
10. Таксуването на разговорите е съобразно Стандартно таксуване за
фиксираната услуга.
11. За всички останали услуги се прилага действащата ценова листа за
телефонни постове.
12. Плановете се предоставят на всички бизнес абонати, които сключат договор
за минимален срок от 1 година. Ако преди изтичането на минималния срок,
абонатът не отправи едностранно писмено предизвестие за прекратяване на
договора или не подаде заявка за преминаване на план с по-ниски параметри,
абонатът се съгласява договорът автоматично да продължи своето действие за
неопределен срок от време. След изтичане на първоначалния срок на
договора, отбелязан в поле Срок на договора, абонатът има право да го
прекрати с 30- дневно предизвестие без да дължи неустойки
13. Договорът
може да
бъде прекратен
от
БТК
с едномесечно
писмено предизвестие към абонатите.
14. В случай на предсрочно прекратяване на договора в рамките на срока на
договора по желание на абоната, в следствие виновно поведение на абоната,
последният дължи неустойка в размер на месечния абонамент за избрания

план от датата на прекратяване до края на първоначалния минимален срок
или на срока, за който договора е бил автоматично продължен.
15. За срока на договора, абонатът има право да преминава от една услуга в
друга от посочените в т. 4.
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