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Обща информация

Защо да се 
регистрирам 
във VIVAONLINE?
С регистрацията си във VIVAONLINE вие ще има-
те възможност да следите и управлявате услу-
гите си удобно и лесно, където и да се намирате, 
като по този начин пестите време и пари. За 
да използвате услугата не е необходимо да по-
сещавате магазин или да се свързвате с отдел 
„Обслужване на клиенти”.

Какви възможности 
предоставя 
VIVAONLINE?
С VIVAONLINE ще можете с един клик на мишката 
да получите информация за:

• Вашите текущи задължения
 
•  Задължение по фактура за изминали отчетни 
периоди

•  Текущо състояние на включените услуги (мину-
ти, SMS/MMS-и и мегабайти)

 

•  Информация за стойността на максимална фи-
нансова граница.

•  Детайлна информация за  потребление по услуги 

•  Детайлна информация за ползваните от вас 
услуги (тарифен план, допълнителни пакети, 
допълнителни услуги и статус)
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Управлявайте с 
VIVAONLINE като:
•  Активирате/деактивирате електронна фак-
тура и детайлизирана справка.

•  Конфигурирате настройките на вашата 
VIVACOM Net - услуга.

 •  Създадете „Допълнителен потребителски дос-
тъп“ до всички услуги или до част от услугите 
си и го предоставите на трети лица.

•  Получавате и контролирате известията си за: 
максимална финансова граница, просрочени за-
дължения или нова сметка.

•  Персонализирате своя мобилен телефон (с ре-
ални звуци, скрийнсейвъри, тапети, видео, ин-
формационни услуги и игри).

Обща информация
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VIVAONLINE има следните основни менюта 
и подменюта, достъпни след регистриране 
в портала. Допълнително са разработени 
няколко бързи връзки за достъп до най-попу-
лярните и ползвани секции в портала, които 
може да достигнете независимо от менюто, 
в което се намирате.

Основни менюта

Обща информация

  Моите услуги

  Моите 
    клиентски данни

  Моите 
    контакти

  Моята история

  Моите 
    настройки

  Текущо 
    потребление и 
    включени услуги

  Месечни сметки

  Плащания и 
    дължими суми

  Управлениe 
    на SIM карти

  Мобилни 
    настройки

  Интернет 
    настройки

  VIVASMS
  VIVABooks
  VIVATeam
  VIVA Fleet
  Bipper

  Моята поща

  Обратна връзка 
    и решения на 
    проблеми

  Сподели

  Основна 
    информация

  Управление на 
    VIVACLUB карта

  Виж VIVACLUB 
    оферти

  Виж VIVACLUB 
    партньори

  Игри

  Забавление и 
    информация

  Реални звуци

  Скрийнсейвъри

  Видео

  Информационни 
    услуги

  Игри

  Happy Call

ПРОФИЛИ И 
УСЛУГИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И СМЕТКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УСЛУГИ

ОБРАТНА ВРЪЗКА 
И СЪДЕЙСТВИЕ

VIVACLUB МУЗИКА И
ЗАБАВЛЕНИЕ



обратно към съдържание 06

Обща информация

Сигурност и 
защита на данните
Важно!

Регистрацията във VIVAONLINE може да бъде 
извършена само от титуляр на VIVACOM услу-
ги, след предоставяне на валиден e-mail адрес, 
който трябва да бъде потвърден от него. За да 
има успешна регистрация, следва да се въведе 
номер на активна VIVACOM услуга, на която ще 
бъде изпратен SMS с верификационен код или, 
ако услугата не е мобилна, наш представител 
ще се свърже с титуляра на услугите на предва-
рително посочен телефон за връзка, за да го ве-
рифицира. След като се убедим, че титулярът 
на абонамента желае да ползва VIVAONLINE, ще 
предоставим възможност за използване на пор-
тала.

Речник

• Scrollbar - дясната лента на екрана за навигиране

• Клиентски код – представлява уникален номер, 
идентифициращ всеки отделен клиент

• Клиентски номер – представлява уникален но-
мер, под който има активен определен брой 
услуги. Всеки клиентски номер може да се уп-
равлява отделно, като за него се издава само-
стоятелна сметка/фактура.

• Допълнителен потребителски достъп – до-
пълнителна регистрация дава възможност на 
трети лица да използват определени от ти-
туляра на абонамента услуги в секции Профил 
и услуги, Потребление и сметки, Допълнител-
ни услуги и Музика и забавление.

• Клик – натискане на десния бутон на мишката

Допълнителна информация

• Променяйте вашата парола за достъп поне 
веднъж в рамките на 3 месеца. По този начин 
имате гаранция, че ако по някакъв начин тре-
то лице успее да получи от вас действащата 
ви парола, достъпът му ще бъде ограничен 
веднага, след като направите промяна.

• Съветваме ви, когато сте заредили VIVAONLINE, 
да не оставяте вашия компютър без надзор.

• След като приключите с използването на 
VIVAONLINE, винаги излизайте от достъпа си 
чрез бутон „Изход”.

• Не запаметявайте потребителското си име и 
паролата за вход във VIVAONLINE в браузера си.

• Препоръчваме ви да не използвате VIVAONLINE 
от публични или общодостъпни компютри.
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Регистрация и вход

Регистрация
във VIVAONLINE
Достъп до VIVAONLINE е възможен, като въведе-
те интернет адрес www.vivaonline.bg на вашия 
браузър или през линк на официалната ни стра-
ница www.vivacom.bg. След отваряне на начална-
та страница трябва да изберете опция 
нова регистрация.

Регистрацията се извършва изцяло online и не е 
нужно посещаването на магазин от ваша стра-
на с изключение на случаите, в които няма съ-
ответствие между въведените данни и тези 
от системата.

Регистрация във VIVAONLINE може да бъде из-
вършена за всички частни и бизнес клиенти, 
ползващи абонаментни (фиксирани, мобилни, ин-
тернет и TV) или предплатени услуги на VIVACOM.
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В процеса на регистрация трябва да посочите 
дали сте частен или бизнес клиент, като сложи-
те отметка в съответното поле. 

E-mail адресът, който посочите в процеса на ре-
гистрация ще бъде и вашето потребителско 
име за достъп във VIVAONLINE. Затова посочете 
валиден e-mail, който използвате и имате до-
стъп до него.

За да бъдете идентифициран като титуляр 
на услугата, се изисква въвеждането на ЕГН за 
частните и клиентски код и ЕИК за бизнес клиен-
тите. Коректността на въведения ЕГН или ЕИК 
се проверява още в момента на въвеждането им 
в отреденото за целта поле.

Регистрация и вход

Регистрация
във VIVAONLINE
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Вашата парола за достъп до VIVAONLINE тряб-
ва да бъде от поне 8 символа, комбинация между 
малки и големи букви от A до Z и/или цифри от 
0 до 9. Буквите трябва да са на латиница. 
Потвърждаването на избраната от вас парола 
е задължително в процеса на регистрация.

В полето „Мобилен номер“ трябва да посочите 
мобилен номер, който се води на ваше име. В 
случай, че имате мобилна абонаментна услуга 
е нужно да посочите нейния номер. Въвеждане-
то на предплатена мобилна услуга е разрешено 
само в случай, че не използвате абонаментни 
мобилни услуги. Ако бъде въведен предплатен 
мобилен номер при наличие на абонаментен та-
къв или номер, който не се води под същото ЕГН, 
завършването на регистрацията няма да бъде 
възможно.

Регистрация и вход

Регистрация
във VIVAONLINE
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От съображения за сигурност е желателно да 
посочите мобилен номер, който ползвате лич-
но, тъй като на същия ще бъдат изпратени по-
твърждаващ код под формата на SMS, както и 
бъдещи нотификации за извършени промени по 
регистрирания профил.

Посочването на таен въпрос и отговор е задъл-
жително условие при регистрацията. Те ще ви 
бъдат необходими в случай на забравена парола 
или при нужда от допълнителна оторизация от 
ваша страна.

Регистрация и вход

Регистрация
във VIVAONLINE
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Регистрация и вход

Регистрация
във VIVAONLINE
След като се запознаете с общите условия за 
ползване на VIVAONLINE, трябва да ги приемете, 
като поставите отметка в предвиденото за 
целта поле. Завършете процедурата, като въ-
ведете показаните в поле „Анти-SPAM провер-
ка“ символи и натиснете бутон продължи.

На посочената от вас електронна поща ще 
бъде изпратен e-mail за потвърждаване на ре-
гистрацията. След избор на потвърждаващия 
e-mail ще бъде заредена страницата за вход 
във VIVAONLINE. Валидността на линка за по-
твърждение на регистрацията е 48 часа. Ако 
не потвърдите регистрацията в рамките на 
този период, ще е необходимо да се регистри-
рате отново.
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Регистрация и вход

Регистрация
във VIVAONLINE
За да бъде приключен успешно процесът на ре-
гистрация, на въведения от вас мобилен номер 
ще бъде изпратен потвърждаващ код с SMS, 
който трябва да бъде въведен при първо влиза-
не във VIVAONLINE. Ако сте бизнес клиент, пред-
ставляван от търговски представител, или не 
ползвате мобилни услуги, след потвърждаване 
на получения e-mail, с вас ще се свърже предста-
вител на VIVACOM, за да приключите регистра-
ционния процес. В случай, че изгубите или забра-
вите своя код, Вие може да получите нов чрез 
натискане на линка „Изпрати отново“.
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Регистрация и вход

Вход
във VIVAONLINE
Достъпът до всички функционалности на 
VIVAONLINE е възможен само за регистрирани по-
требители. За да влезете във VIVAONLINE e нуж-
но да посетите www.vivaonline.bg и да въведете 
потребителското си име и парола. Влизането 
във VIVAONLINE е възможно през бутон вход или 
чрез опцията „Влизане“ в горния десен ъгъл.
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Регистрация и вход

Вход
във VIVAONLINE
При първоначален вход във VIVAONLINE ще се за-
реди страница с вашите клиентски данни, които 
може да прегледате и обновите. В последствие 
при влизане в профила ви ще виждате начална-
та страница, на която ще може да откриете 
актуални оферти, важни новини или друга ин-
формация.
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Регистрация и вход

Клиентски профил

При първоначално влизане във VIVAONLINE ще се 
зареди прозорец за въвеждане на допълнителни 
клиентски данни като: профилна снимка, фикси-
ран и мобилен номер за контакт. Данни като 
имена, ЕГН/ЕИК, адрес по местоживеене/съдебна 
регистрация и номер на лична карта не могат да 
бъдат променяни през VIVAONLINE. При извърш-
ване на промяна по вашите клиентски данни или 
въвеждането на нови такива е нужно да попъл-
ните съответните символи в поле „Анти-SPAM 
проверка“.

Може да добавите „Оторизиран контакт“. Така 
лицето, което оторизирате ще може да полу-
чава информация и заявява промени по услугите 
ви, чрез обаждане до отдел „Обслужване на кли-
енти” на тел. 123/121 или посещение на магазин.



обратно към съдържание 16

Регистрация и вход

Клиентски профил

В случай, че решите да премахнете лице, което 
сте оторизирали, може да направите това чрез 
опция „Премахни оторизиран контакт“.
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Профил и услуги

Моите услуги

В секция „Моите услуги –> Активни Услуги“ има-
те възможност да следите всички свои услуги 
и допълнителни пакети. За да видите допълни-
телните услуги и/или пакети, е нужно да клик-
нете върху иконата на избраната услуга. По 
този начин ще разгръщате/затваряте полета 
с информация за дадената услуга. Отварянето 
на пакетните услуги става на три нива (пакет-
на оферта –> услуги от пакетната оферта –> 
подпродукти), а на самостоятелните услуги на 
две нива (услуга –> подпродукти) .
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Профил и услуги

Моите услуги

За по-бързо и лесно намиране на необходимата 
информация може да ползвате предназначените 
за целта филтри. Те осигуряват възможност да
търсите дадена услуга по следните критерии: 
тип на услугата, клиентски номер, тарифен 
план и номер на услугата. За целта задайте же-
лания филтър и натиснете бутон търси.

При клик с мишката върху някой от компонен-
тите на услугата ще се визуализира допълни-
телна информация  (пример: ако кликнете върху 
тарифния план, ще се отвори нов прозорец, съ-
държащ основна информация за тарифния план, 
ценовите му условия и включените услуги).
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Профил и услуги

Моите услуги

При кликване върху номер на Мобилна или IPTV  
услуга ще се отвори прозорец с информация за 
текущото потребление на услугата, както и 
оставащите минути към различните дестина-
ции, ако има такива.

За подробна информация относно включените 
услуги и текущото потребление може да из-
ползвате линка в долната част на прозореца. 
При натискане ще бъдете автоматично прех-
върлени към страницата за Текущо потребле-
ние и включени услуги.
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Профил и услуги

Моите услуги

При кликване върху клиентски номер ще се от-
вори прозорец с информация за дължимата сума, 
както и срока за плащането й, текущо потреб-
ление и последно направено плащане.

За подробна информация относно плащания и за-
дължения може да използвате линка в долната 
част на прозореца. При натискане ще бъдете 
автоматично прехвърлени към страницата за 
Плащания и дължими суми.
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Профил и услуги

Моите услуги

Чрез кликване върху статуса на услугата може 
да проверите каква е причината за ограничение-
то й в случай, че не е активна в момента.
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Профил и услуги

Моите услуги

В секция „Моите услуги –> Архив“ може да видите 
информация за всички закрити по ваше желание 
услуги или поради неплащане.



обратно към съдържание 23

Профил и услуги

Моите контакти

В секция „Моите контакти“ може да създадете 
свой телефонен указател, с който да си осигури-
те бърз и лесен достъп до вашите контакти. 
Запаметените контакти в телефонния указа-
тел могат да бъдат ползвани и при изпращане 
на безплатни SMS-и през VIVASMS-секцията, в 
меню „Допълнителни услуги“. За да може да се 
изпращат SMS-и, номерата следва да са запа-
метени във формат +359878000000. Запамете-
ните контакти могат да бъдат променяни и 
изтривани. На този етап не се поддържа син-
хронизация между телефонния ви указател във 
VIVAONLINE и този на мобилния ви апарат.
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Профил и услуги

Моите контакти

За ваше улеснение в телефонния указател е съз-
дадена търсачка - при въвеждане на един или по-
вече символа се показват и всички резултати по 
съвпадение.

Създаденият от вас телефонен указател може 
да бъде отпечатан или изтеглен под формата 
на excel файл. Той не е обвързан с телефонния 
указател на вашия мобилен апарат.
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Профил и услуги

Моите настройки

Може да променяте паролата си за достъп във 
VIVAONLINE. За ваша сигурност ви съветваме да 
го правите поне веднъж в рамките на 3 месеца.

Ако междувременно сте сменили посочения в 
момента на регистрацията електронен адрес и 
желаете да направите промяна на потребител-
ското си име във VIVAONLINE, използвайте опция 
„Промяна на потребителско име“. При смяна на 
потребителското име ще запазите всички на-
стройки и цялата информация от профила.

В случай, че решите да изтриете регистрация-
та си във VIVAONLINE може да направите това 
от секция „Профил и Услуги –> Моите настрой-
ки –> Изтриване на VIVAONLINE регистрацията“. 
Имайте предвид, че веднъж изтрит профил във 
VIVAONLINE не може да бъде възстановен и е нуж-
на нова регистрация.
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Профил и услуги

Моите настройки

Чрез известията във VIVAONLINE ще бъде-
те информирани при настъпване на едно от 
следните събития: Достигане на кредитен 
лимит, Просрочени задължения, Нова факту-
ра. В случай на настъпване на едно или пове-
че от описаните събития, при влизане в сис-
темата ще бъдете уведомени за това чрез 
брояч в поле „Известия“. Може да коригирате 
настройките за „Известия“ така, че да ги по-
лучавате само в желани от вас ситуации.
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Профил и услуги

Моите настройки

От меню „Моите настройки“ може да създадете 
допълнителни потребителски профили, като 
по този начин предоставите на трети лица до-
стъп до определена от вас информация и услуги 
от потребителския ви профил във VIVAONLINE.
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Профил и услуги

Моите настройки

Допълнителен потребителски достъп може 
да бъде предоставен само до секциите „По-
требление и сметки“ и “VIVASMS”. За да съз-
дадете съответния допълнителен потре-
бителски достъп, следва да посочите до кои 
ваши клиентски номера и/или мобилни номе-
ра да предоставите достъп на трети лица. 
Допълнителен потребителски достъп може 
да бъде даден за един или повече клиентски и 
мобилни номера. Мобилните номера, за които 
е създаден допълнителен потребителски до-
стъп до секция “VIVASMS” ще бъдат налични  за 
изпращане на SMS-и само в профила на потре-
бителя, за който е създаден достъпът.
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Потребление и сметки

Текущо потребление 
и включени услуги
От секция „Потребление и Сметки –> Текущо 
потребление и включени услуги“ може лесно 
и бързо да следите вашите текущи сметки и 
оставащите включени услуги. Ако сте частен 
клиент при влизане в секцията, информацията 
ще бъде заредена автоматично за всички ваши 
услуги. В случай, че сте юридическо лице, трябва 
да посочите номера, за който желаете да бъде 
показана информацията. Справка в секция „Те-
кущо потребление и включени услуги“ може да 
бъде извършвана за предплатени и абонамент-
ни мобилни номера, както и за IPTV услуги. Напра-
вените справки могат да бъдат изтеглени под 
формата на файл във формат excel.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
В секция „Потребление и Сметки –> Месечни 
сметки/Месечни фактури“ може да заявите из-
даване на електронна фактура, както и да раз-
гледате, изтеглите или разпечатате вашите 
електронни фактури за последните 12 месеца. 
Наличните фактури, както и всички останали 
счетоводни документи (кредитни известия и 
авансови фактури) могат да бъдат теглени не-
ограничен брой пъти, като в десния долен ъгъл 
се изписва и датата, на която първоначално е 
изтеглен съответният документ.

Основна информация за вашата сметка/факту-
ра се визуализира директно на екрана. За целта 
е нужно само да посочите фактурата, която ис-
кате да видите и проверите, след което ще се 
визуализират основните елементи в нея: месеч-
ни абонаменти, потребление, отстъпки и т.н.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
Може да направите детайлна проверка за дъл-
жими суми и тарифирани действия по сметка/
фактура за дадена услуга/и, от секция „Потреб-
ление и Сметки –> Месечни сметки –> Извлече-
ние по услуги“. За ваше улеснение има добавени 
филтри за търсене по клиентски номер, факту-
ра и номер на услуга.

Всички извършени търсения могат да бъдат из-
теглени под формата на файл във формат excel.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
Активирайте електронна сметка/фактура и 
получавайте бързо и удобно месечните си смет-
ки, като се възползвате от атрактивни от-
стъпки. Всичко това може да направите с един 
клик.
С активирането на електронна сметка/факту-
ра си осигурявате своевременното й получаване 
след издаване, избягване на възможност за краж-
бата или загубата й, както лесен и бърз достъп 
до нея, независимо от това къде се намирате. 
Електронната сметка/фактура е със силата на 
финансов документ. При заявяване на електрон-
на сметка/фактура се спира издаването й на 
хартиен носител.

Потребление и сметки
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
Оригиналните електронни фактури, които по-
лучавате чрез VIVAONLINE се удостоверяват 
чрез електронен подпис. Маркировката за елек-
тронният подпис е видна в долния десен ъгъл на 
всяка оригинална електронна фактура. Първона-
чално, подписът, следва да изглежда като каре, 
с данните на оторизиран представител от 
VIVACOM и икона на въпросителен знак.

Това означава, че Вие следва да потвърдите под-
писът, чрез извършването на няколко кратки 
стъпки. Потвърждението се извършва като:

1. Кликнете два пъти с левия бутон на мишка-
та върху електронния подпис
2. Изберете бутон „Signature Properties“
3. Изберете бутон „Show certificate“
4. От таб “Trust” изберете опция „Add to 
trusteed identities“, след което натиснете бу-
тон ОК
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
След изпълнението на настройките по-горе, в 
карето на електронния подпис, ще се покаже 
потвърждаваща отметка вместо въпросите-
лен знак, което ще означава, че подписът е по-
твърден. Потвърждението, следва да се извър-
ши еднократно за всеки персонален компютър, 
от който желаете да достъпвате електронно 
подписаните си фактури.
Бележки: За да можете да достъпвате елек-
тронно подписани фактури във VIVAONLINE, е 
необходимо да сте избрали тип на фактура-
та/сметката да е електронна, а не хартиена. 
Непосредствено след издаване на фактурата/
сметката, тя не е електронно подписана и ще 
можете да я достъпвате само като копие. Тези 
копия се подписват автоматично в рамките на 
няколко дни след издаването им. Ще получите 
уведомителен мейл, когато електронно подпи-
саната фактура/сметка е налична.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
Може да получавате и безплатна детайлизира-
на справка за всички Ваши услуги, за които полу-
чавате електронна сметка/фактура. Можете 
да заявите или премахнете Вашата детайлизи-
рана справка директно чрез VIVAONLINE.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
В случай, че имате заявена детайлизирана справ-
ка, в секция „Потребление и Сметки -> Детай-
лизирана справка“ може да разгледате подробна 
информация за ползваните от вас услуги, като 
за целта в секцията има създадени филтри за 
търсене по клиентски номер, фактура/смет-
ка или номер на услуга. В показаната таблица с 
подробна информация за дадена услуга могат да 
бъдат открити детайли като: дестинация, към 
която е имало обаждане, продължителност, 
дата и час на събитието, цена и други.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
Детайлизирана справка може да бъде изготвена 
и визуализирана за следните типове услуги: мо-
билни, фиксирани и IPTV услуги. Информацията в 
таблицата може да бъде сортирана по следни-
те колони: дестинация, стойност, дата и вре-
ме. Направените детайлизирани справки могат 
да бъдат сваляни под формата на файл във фор-
мат excel или директно разпечатани.
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Потребление и сметки

Секция Графики

Тук можете да получите подробна информация 
за Вашето текущо потребление, плащания, из-
разходвани  и оставащи минути в графичен вид.
Информацията може да се предостави за кон-
кретна услуга или за всички услуги по даден кли-
ентски номер.

Може да избирате измежду 14 предварително за-
дадени графики.
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Потребление и сметки

Месечни сметки/
Месечни фактури
Справка относно текущ баланс по вашите кли-
ентски номера, както и за историята на плаща-
нията за период от 12 месеца назад може да бъде 
направена в секция „Потребление и Сметки –> 
Плащания и дължими суми“. В тази секция също 
така може да проверите за депозити, направени 
по вашата сметка, както и да получите инфор-
мация за разсрочени плащания на сметките ви. 
Информацията от секцията може бъде сваляна 
под формата нa файл във формат excel или ди-
ректно принтирана.
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Потребление и сметки

Плащания и 
дължими суми
При задържане на курсора на мишката върху да-
дено плащане ще се визуализира и информация за 
метода, по който е извършено то (в брой или по 
банков път). При задържане на курсора на мишка-
та върху типа на документа ще се визуализира 
номерът на фактурата или кредитното извес-
тие и отчетният период, който те обхващат.
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Допълнителни услуги

Управление на 
SIM карти
В тази секция може да намерите информация, 
какво следва да направите в случай на изгубена, 
открадната или повредена SIM карта, както и 
нужните стъпки за смяната й. Секцията е ин-
формативна и не ви позволява да смените или 
въведете ограничения на SIM картата.
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Допълнителни услуги

Мобилни настройки

Изпращането на настройки за достъп до Ин-
тернет или ползването на MMS услуга може да 
бъде изключително лесно и удобно за вас - за цел-
та е нужно само да посочите мобилния номер, за 
който желаете да направите това. Изберете 
марката и модела на ползвания мобилен апарат 
и изпратете автоматични настройки. Изпра-
щането на автоматични настройки е възможно 
само за мобилни номера, водещи се на ваше име.

В случай, че при мобилния апарат възникват 
проблеми с получаването или запаметяване-
то на автоматичните настройки, лесно може 
да настроите своя апарат, като следвате де-
тайлно описаните стъпки за ръчни настройки. 
В секцията може да намерите и ръководството 
за работа със съответния модел мобилен апа-
рат.
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Допълнителни услуги

Интернет 
настройки
Ако сте ползвател на VIVACOM Net или Fiber Net 
услуга може директно от портала да достъпи-
те My.contact и да настроите услугата си, като 
няма да е нужно повторно въвеждане на парола 
за достъп. Въведете номера на VIVACOM Net или 
Fiber Net услугата и изберете бутон изпрати.
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Допълнителни услуги

VIVASMS

Чрез VIVASMS може да изпращате до 20 безплат-
ни текстови съобщения дневно за всеки от 
мобилните си номера. Ако сте частен клиент, 
в полето „Моят номер“ трябва да посочите в 
списъка с номера, този от който искате да из-
пратите съобщението и който съответно да 
бъде показан на получателя. В случай, че сте 
юридическо лице в полето „Моят номер“ тряб-
ва да впишете ръчно мобилния номер, от който 
искате да изпратите съобщението, и да нати-
снете бутон изпрати.
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Допълнителни услуги

VIVASMS

Мобилният номер на получателя може да бъде 
въведен ръчно (изписва се без 0) или да бъде из-
бран директно от телефонния указател. Изпра-
щането на безплатни текстови съобщения е 
възможно само до мобилни номера от мрежата 
на VIVACOM. Лимитът от 20 текстови съобще-
ния дневно е самостоятелен за всеки от мо-
билните номера на ваше име и не може да бъде 
прехвърлян от един на друг номер.
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Бързи връзки

Чрез създадените „Бързи връзки“ може да влезе-
те директно в секции: VIVASMS, Текущо потреб-
ление и включени услуги, е-Сметка/е-Фактура, 
независимо от това къде точно се намирате в 
момента във VIVAONLINE.
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Обратна връзка и съдействие

Моята поща

В секция „Обратна връзка и съдействие“ ще на-
мерите „Моята поща“. В нея ще бъдат налични 
всички изпратени от или към вас съобщения 
чрез VIVAONLINE портала, в това число и реклам-
ни съобщения, оплаквания и запитвания относно 
ползваните от Вас услуги.

Всички съобщения в „Моята поща“ са със собст-
вен „ID номер“ - по този начин може лесно да 
разпознаете съобщения в рамките на една ко-
респонденция. Непрочетените съобщения са в 
статус „НОВО“ и са изписани с получерен шрифт.
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Обратна връзка и съдействие

Моята поща

Чрез VIVAONLINE ще получавате информация за 
атрактивни текущи промоции, маркетингови 
кампании и специално създадени за вас оферти, 
както и анкети. В случай, че в „Моята поща“ по-
лучите съобщение за специална оферта за вас 
ще имате възможност да я приемете, отложи-
те за отговор по нея в по-късен момент или от-
кажете с един клик на мишката.
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Обратна връзка и съдействие

Обратна връзка и 
решение на проблеми
Ако изпитвате затруднение с ползваните от 
вас услуги или имате въпроси, свързани с тях, 
може да изпратите запитване от секция „Об-
ратна връзка и съдействие –> Обратна връзка 
и решения на проблеми“. Отговор на вашето за-
питване или оплакване ще бъде изпратен в „Мо-
ята поща“.

Анкети
Имате мнение?
Споделете го с нас!
Тук е мястото, където може да споделите свое-
то мнение чрез нашите анкети.
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VIVACLUB

Добре дошли в клуба 
на лоялните клиенти
VIVAClub е мястото, където всички настоящи 
клиенти на VIVACOM могат да открият разноо-
бразие от специални предложения, атрактивни 
отстъпки и ексклузивни цени, предназначени из-
цяло за Вас - потребителите на телекомуника-
ционните услуги на VIVACOM.

Ако вече използвате една или повече услуги на 
VIVACOM през последните 6 месеца и сте редовен 
платец за същия период, Вие вече сте част от 
VIVAClub и можете да се възползвате от всички 
предимства на Вашето членство, когато заку-
пувате продукти в магазините на VIVACOM или 
ползвате продукти и услуги при нашите парт-
ньори. Като член на клуба на лоялните ни кли-
енти, Вие получавате персонална VIVAClub  кар-
та, с която се възползвате от преференции 
във всички VIVACOM магазини или в обектите на 
всички наши настоящи и бъдещи партньори.
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VIVACLUB

Основна информация
От секция основна информация Вие може да за-
явите Вашата VIVACLUB карта. Ако сте лоялен 
клиент е  нужно само да попълните Вашия но-
мер за контакт и да изпратите заявката. 
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VIVACLUB

Управление на VIVACLUB карта Тук можете да 
проследите статуса на Вашата карта или да я 
блокирате при нужда. 

Виж VIVACLUB оферти В секция Виж VIVACLUB 
оферти може да се информирате за нашите ак-
туални предложения. Избирай измежду десетки 
оферти от VIVACOM за мобилни телефони, аксе-
соари, таблети, компютри и услуги. 

Виж VIVACLUB партньори В секция Виж VIVACLUB 
партньори може да се информирате за предло-
женията на нашите партньори.  Избирай измеж-
ду десетки оферти за застраховки, почивки, екс-
курзии, услуги, стоки и много други. 

Игри В секция Игри Ви даваме възможност да 
участвате  и спечелите разнообразни награди. 
Необходимо е да сте лоялен клиент с издадена и 
активна VIVACLUB карта.
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Забавления и информация

Персонализирайте своя мобилен апарат като 
поръчате и свалите скрийнсейвъри, тапети, 
видео, игри или научете как да се абонирате за 
допълнителни информационни услуги. За целта 
посетете секция „Забавления и информация“.
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Помощ

В секция Помощ можете да намерите отгово-
ри на най-често задаваните въпроси относно 
продуктите и услугите на VIVACOM, както и 
работата и функциите на VIVAONLINE. Имате 
възможност да търсите в предварително зада-
дените категории или чрез ключова дума
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Помощ

Също така можете да направите директно 
търсене на информацията, която Ви е нужна 
чрез полето за бързо търсене.
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Други въпроси

Системата 
не ми позволява 
да се регистрирам, 
какво да правя?
Ако изпитвате затруднения с регистрацията 
си във VIVAONLINE или просто имате нужда от 
допълнителна информация и помощ, не се коле-
байте да се свържете с нас на кратък номер 087 
123 за частни клиенти и 087 121 за юридически 
лица. Ние работим за вас в режим 24/7/365.


