ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "ПРОМОЦИЯ ПО ОФЕРТА
"КОМБИНИРАЙ И СПЕСТИ" НА КОМБИНАЦИИ ОТ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧВАЩИ I-TRAFFIC M"
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД
(VIVACOM), вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181. Решението на
VIVACOM за провеждане на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно
и задължително за VIVACOM и представителите и партньорите на дружеството.
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията стартира на 01.02.2016 г. и продължава до 29.02.2016 г., включително.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА И КАНАЛИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ
ПРЕДОСТАВЯ
Промоцията е валидна за всички населени места на територията на Република
България, в които VIVACOM предоставя своите мобилни гласови услуги. Услугата
може да бъде заявена в:
- Търговски обекти на VIVACOM
- Търговски обекти от партньорската мрежа
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
а) Нови и съществуващи абонати – физически лица, които сключат нов или
преподпишат съществуващ договор със срок 24 месеца, за комбинация от услуги по
Оферта „Комбинирай и спести“, с включена тарифа i-Traffic M, ще получат
допълнителна отстъпка от месечната абонамента цена, за първоначалния срок на
договора за за тарифен план i-Traffic M, в размер на 2 лв. с ДДС. Крайната месечна
абонамента цена за тарифен план i-Traffic M в комбинация от услуги „Комбинирай и
спести“ ще бъде 9.99 лв. с ДДС.
б) В случай, че по време на срока на договора абонатът смени тарифния си план,
отстъпката няма да е валидна за новия план.
в) След изтичане на първоначалния срок на договора, клиентът ще дължи месечна
абонаментна цена за i-Traffic M, съгласно условията на офертата за комбиниране на
услуги „Комбинирай и спести“.
г) Подписването на договор при условията на настоящата промоцията не може да
стане по-късно от 29.02.2016 г.
Цените на услугите в i-Traffic M са посочени на интернет страницата на компанията
http://www.vivacom.bg/ .
Офертата е валидна за следните абонаментни планове:


i-Traffic M с 24-месечен договор в комбинация от услуги по условията на
оферта „Комбинирай и спести“

Офертата не важи:


При подписване на нов или преподписване на съществуващ договор за срок
от 12 месеца на i-Traffic M в комбинация от услуги по условията на оферта
„Комбинирай и спести“;



Сключване на споразумение с друг тарифен план, различен от i-Traffic M.

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие в промоцията имат нови и съществуващи абонати – физически
лица, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор на тарифен план iTraffic M в комбинация от услуги „Комбинирай и спести“ в периода 01.11.2015 –
29.02.2016 г.
6. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на промоцията са на
компанията http://www.vivacom.bg/.

разположение
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За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат Специалните правила на
Оферта за комбиниране на услуги „Комбинирай и спести“, както и Общите условия
за уреждане на взаимоотношенията между БТК ЕАД и абонатите и потребителите на
електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна
съобщителна мрежа по стандарт GSM и UMTS.
Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни услуги на
VIVACOM.
Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила.
Настоящите правила на промоцията се прилагат с предимство спрямо Специалните
правила на Оферта за комбиниране на услуги „Комбинирай и спести“ и Общите
условия на БТК ЕАД.

