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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ОФЕРТА ЗА КОМБИНИРАНЕ НА VIVACOM TV 
GO С ПАКЕТНИ УСЛУГИ 

 

 

 

1. ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИТЕ  

 

Доставчик на услугите по офертата е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД 

(VIVACOM). Решението на VIVACOM за предлагане на офертата съгласно настоящите 

правила е окончателно и задължително за VIVACOM и представителите и партньорите 

на дружеството. 

 

 

2. НАЧАЛНА ДАТА 

 

Старт на предлагане: от 01 Октомври 2015 г.  

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ  

 

Офертата е валидна за всички населени места на територията на Република България, 

в които VIVACOM предоставя фиксирани, мобилни, телевизионни и интернет услуги. 

 

4. УСЛОВИЯ  

 

4.1. При подписване на нов срочен договор или подновяване срока на настоящ договор 

за период от 12 или 24 месеца за VIVACOM TV GO Extra и при условията описани в 

настоящите правила, всеки  абонат, ползващ пакетна услуга от изброените в Таблица 1 

по-долу с включена телевизия с допълнителен пакет + TV Extra, има право да ползва 

отстъпка в размер на 6 лв. от месечната абонамента такса за VIVACOM TV GO Extra.  

 

    Таблица 1 

VIVACOM Duo - Fix+TV 

VIVACOM Trio - Fix+Net+TV 

VIVACOM Trio - Fix+Mobi+TV 

VIVACOM 4Play - Fix+Net+Mobi+TV 

VIVACOM Duo - Net +TV 

VIVACOM Trio - Net+Mobi+TV 

VIVACOM Trio - Net Slim+Mobi+TV 

VIVACOM Duo - IPTV+Net 

VIVACOM Duo - IPTV+Net Slim 

VIVACOM Trio - IPTV+Net Slim+Mobi 

VIVACOM Trio - IPTV+Net+Mobi 

VIVACOM Duo:Internet+TV-  Net Slim +TV 

VIVACOM Duo:Internet+TV-  Net+TV 

VIVACOM Duo:Internet+TV- Net Slim + IPTV 

VIVACOM Duo:Internet+TV-  Net+IPTV 

VIVACOM Duo - FiberNet + TV 

VIVACOM Duo - IPTV+FiberNet 

VIVACOM Duo - IPTV+FiberNet Slim 
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VIVACOM Trio - FiberNet+Mobi+TV 

VIVACOM Trio - IPTV+FiberNet Slim+Mobi 

VIVACOM Trio - IPTV+FiberNet+Mobi 

VIVACOM Duo:Internet+TV - FiberNet+TV 

VIVACOM Duo:Internet+TV - FiberNet + IPTV 

VIVACOM Duo - Mobi+TV - TV 

 

 

 

4.2. След изтичане на първоначалния срок на договора се прилагат стандартни цени и 

условия за VIVACOM TV GO Extra.  

 

4.3. Офертата се прилага при условие, че абонатът е изразил и поддържа съгласието 

си за фактуриране на услугите с отстъпка в обща фактура с пакетна услуга от 

изброените в таблица 1 . 

 

4.4. Офертата не може да бъде комбинирана с други отстъпки и/или промоции за 

услугите по т. 4.1. 

 

 

5. Офертата не е валидна за: 

 

 За абонати, които не ползват пакетна услуга от Таблица 1; 

 За абонати, които използват пакетна услуга от Таблица 1 без наличие  

допълнителен пакет +TV Extra със срочен договор; 

 При липса на някое от описаните условия; 

 При заявяване на друг пакет или на друга промяна по условията на договора, 

сключен при настоящите условия. 

 

 

6. МЕХАНИЗЪМ  

 

Всеки абонат, който отговаря на условията по т. 4, при подписване на съответен 

договор или допълнително споразумение, получава посочената  по-горе отстъпка. 

 

 

7. ПРАВИЛА  

 

Правилата са публикувани на интернет страницата на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД на адрес http://www.vivacom.bg/. 

 

За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат Общите условия за 

предоставяне на услугата Vivacom TV GO, Общите условия за предоставяне на услугата 

Vivacom TV, Общите условия за предоставяне на услугата Vivacom IPTV, Общите 

условия за предоставяне на услугата Vivacom FiberNet, Общите Условия за уреждане на 

взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Общите условия за предоставяне на услугата 

Vivacom Net, в зависимост от съответната услуга. 

 

Допълнителна информация може да се получи и на кратък номер 123.  

 

Със сключването на договор или допълнително споразумение за предоставяне на 

услуга по настоящата оферта абонатът декларира, че е запознат, приема и се 

задължава да  спазва настоящите правила.  

 

http://www.vivacom.bg/

