ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
Happy Call – Зимна промоция

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ
От 09.00ч. на 01.12.2016 г. до 23.59 ч. на 05.01.2017 г.
2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
"Българска телекомуникационна компания" EАД, наричана по-долу VIVACOM или
Организатор.
3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
В кампанията могат да вземат участие всички физически лица - абонати на VIVACOM
– страна по договор за предоставяне на абонаменти мобилни услуги
4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
Кампанията се провежда за територията на Република България.
5. ПРОДУКТИ НА ПРОМОЦИОНАЛНА СТОЙНОСТ
5.1 Безплатен абонамент
В рамките на периода на кампанията всеки нов клиент, който заяви своя абонамент
за услугата Happy Call, ще получи безплатен абонамент за един месец. Така ще замени
сигнала свободно на телефона си, като вместо него се чува Happy Call стандартен тон.
След изтичане промоционалния период се дължи стандартен месечен абонамент от
0,60 лв. с ДДС.
Безплатният абонамент е валиден само за клиенти за абонаментни услуги. Клиентите
на предплатени услуги и Хибрид ще заплащат 0,60 лв. с ДДС абонаментна такса за
Happy Call.
5.2. Безплатни мелодии
В периода на промоцията посочените по-долу мелодии се предлагат безплатно, с
валидност за 1 месец.
Artist

Title

Xmas Carol

Deck the hall

1122800030

Български фолклор

Гайдарско хоро

1122800031

Xmas Carol

Jingle bells

1122800032

Галена

#mamauragan

1121000831
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Code

Криско

OET

1129000574

Авеню

Лъжи

1124000533

Детска формация
„Песъчинки“

С червените ботушки

1124000534

Consoul Trainin

Take Me To Infinity

1122400323

Instrumental

SOLO ACOUSTIC GUITAR

1122800033

Алисия

Красавицата спяща

1121200187

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
6.1. За да получи клиент безплатен абонамент за услугата, трябва да изпрати
безплатен СМС с текст START до 1520 или да инсталира на апарата си приложението
Happy Call от VIVA Apps като зареди линк: vivacom.bg/vivaapps. Така получава 1
месец безплатно ползване, което ще се поднови автоматично след изтичане на
промоционалния месец. След изтичане на промоционалния период, клиентът трябва
да заплаща по 0.60лв с ДДС на месец за ползване на абонамент за Happy Call.
6.2 Безплатните мелодии не са с автоматично подновяване. Ако клиенти иска да си
закупи мелодията от промоцията, трябва да изпрати кода й до 1520 (безплатно).
Кода, цената и валидността на мелодията е наличен в Happy Call app или на
www.happycall.bg.
Ако клиентът ползва безплатното приложение, следва да отиде на секция Happy Call
безплатно за теб. На тази страница може да се изберат до 10 безплатни мелодии
като се натисне бутон „Вземи“

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Правилата на промоционалната кампания са публикувани на интернет страницата на
VIVACOM – www.vivacom.bg, както и в мобилното приложение Happy Call (налично във
VIVA Apps: http://vivacom.bg/vivaapps).
Организаторите имат право да променят по всяко време настоящите правила, като
промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на VIVACOM –
www.vivacom.bg, както и в мобилното приложение Happy Call (налично във VIVA Apps:
http://vivacom.bg/vivaapps).
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