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ПРОМОЦИЯ 

“Пакет VOYO с 50% отстъпка”  

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

 

“Българска телекомуникационна компания” EАД (БТК, с търговско наименование 

VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе, № 115И 

и 

„БТВ Медиа Груп“ ЕАД (bTV), ЕИК 130081393, адрес гр. София 1463, пл. България № 1, 

административна сграда на НДК 

 

Решението на организатора за провеждане на промоцията, съгласно настоящите правила, 

е окончателно и задължително за организатора и представителите и партньорите на 

организатора. 

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Периодът на промоцията e от 01 Март 2016 г. до 31 Март 2016 г. 

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез: 

 Центъра за обслужване на клиенти на тел. (087) 123 на VIVACOM; 
 

Информация относно промоционалните условия може да се получи на телефон (087) 123 

или на официалната интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.  

 

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията е валидна: 

За всички нови и настоящи, частни клиенти на услугата VIVACOM TV/IPTV на срочен или 

безсрочен договор за пакетите: 

 

 VIVACOM TV/IPTV Старт; 

 VIVACOM TV/IPTV Стандарт; 

 VIVACOM TV/IPTV Екстра; 

 За Пакетни услуги на VIVACOM: DUO: FIBER/NET+TV/IPTV.  

 

Промоционалните условия включват следните отстъпки: 

 

При заявка на пакет VOYO чрез обаждане на Център за обслужване на клиенти на VIVACOM 

на тел. (087) 123, клиентът получава 50% отстъпка от стандартната месечна такса за целия 

срок, през който ще ползва пакет VOYO.  

Ако клиентът понастоящем ползва пакет VOYO, той може да се възползва от промоцията, 

като заяви това чрез Центъра за обслужване на клиенти на VIVACOM на тел. (087) 123. 
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Ако клиентът се откаже от услугата VOYO и активира отново същата в рамките на 

промоцията, отстъпката се запазва. 

 

Всички клиенти, заявили достъп до пакет VOYO по промоцията “Пакет VOYO с 50% 

отстъпка” в периода от 01 Март 2016 г. до 31 Март 2016 г. участват автоматично в томбола 

с награди – 3 броя таблети LENOVO TAB 2 A8-50 . 

 

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 

 

Офертата е валидна за нови и настоящи, частни клиенти на VIVACOM. 

 

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите 

правила, които активират нова или имат съществуваща VIVACOM TV/IPTV услуга или 

пакетна услуга с включена VIVACOM TV/IPTV. 

 

Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки или промоции за пакет VOYO. 

 

Офертата не се прилага при липса на техническа възможност за предоставяне на VIVACOM 

TV/IPTV услуга. 

 

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: 

• Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“ за участие; 

• Са служители на VIVACOM или bTV; 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

 

 Имената на тримата печеливши се изтеглят от общата база данни на клиенти заявили 

пакет VOYO в периода на промоцията чрез автоматизиран софтуер, на случаен принцип. 

Имената на печелившите ще бъдат обявени и публикувани на интернет страницата на 

VIVACOM – www.vivacom.bg – не по-късно от 18:00 часа на 06.04.2016 г.  

 Организаторът, в срок до 5 работни дни от обявяване на имената им, ще се свърже  с 

печелившите на  посочените имейл  и/или  телефонен  номер  за уточняване на механизма 

и срока за получаване на наградата. 

 Ако Организаторът не успее да се свърже с някой от печелившите в рамките на 5 работни 

дни след публикуването на имената им на официалната уеб страница на VIVACOM, то 

печелившият трябва в срок от 30 календарни дни след обявяването на печелившите, сам 

да потърси наградата си чрез пращане на имейл на имейл адрес: tvgame@vivacom.bg.   

 В случай, че печеливш не потърси своята награда в рамките на 30 календарни дни от 

обявяването на печелившите, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава 

неспечелена. 

 Организаторът не носи отговорност, в случай че клиент е предоставил невалидни данни 

за контакт, непълен или неточен имейл адрес.  

 Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.  

 

 

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg.  

 

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

предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV и условията за предоставяне на услугата VOYO. 
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В случай на противоречие между клаузи на договора за VIVACOM TV/IPTV или Общите 

условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV и Официалните правила на 

промоцията, с предимство се ползват Официалните правила на промоцията.  

 

VIVACOM и bTV си запазват правото да променят настоящите правила, като публикуват 

измененията на интернет страницата на VIVACOM – www.vivacom.bg. 

 

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 С участието си в томболата, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни 

да се използват от Организатора за целите на организиране на играта, включително да 

предоставят тези данни на трети лица ангажирани с организиране на играта. 

 Печелившите  в  играта  се  съгласяват  да  участват  в  последващи  томболата рекламни 

активности, като Организаторът си запазва правото да използва имената  и  информация  

за  местожителството  на  печелившите,  техни фотографии, аудио и/или видео записи за 

публично представяне. 

 С подаване на заявка за участие в томболата, всеки участник дава съгласие и предоставя 

безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на спечелилите в 

официалната страница на VIVACOM – www.vivacom.bg.  
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