ПРОМОЦИЯ „ФИЛМОВ ПАКЕТ MAXI С 50% ОТСТЪПКА”
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” EАД (БТК, с
търговско наименование VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул.
Цариградско шосе, № 115И.
2.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Периодът на промоцията e до 28.02.2018 г.
3.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Република България, във всички обекти от
магазинната и дилърска мрежа на VIVACOM.
4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1

Всички нови и настоящи абонати на пакет VIVACOM DUO:Internet + IPTV и/или
VIVACOM IPTV услуга или за самостоятелна VIAVACOM IPTV услуга, могат да заявят
Филмов пакет MAXI на абонамент на промоционална цена от 2.90 лв. с ДДС за
целия срок на договора при сключване на 24-месечен договор или при удължаване
срока на текущата пакетна услуга, или самостоятелната VIVACOM IPTV услуга за
нови 24 месеца;

4.2

Промоционалната цена за Филмов пакет MAXI на абонамент се прилага за целия
срок на договора за основната услуга;

4.3

След изтичане на срока на договора за Филмов пакет MAXI на абонамент се
заплаща стандартен месечен абонамент – 5.90 лв. с ДДС;

4.4

Филмов пакет MAXI на абонамент се предлага само за VIVACOM IPTV;

4.5

Заявяването на Филмов пакет MAXI на абонамент, при условията на промоцията
може да стане едновременно с подписване или подновяване на договор за
основната услуга;

5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички бизнес и частни клиенти, за които са налице условията по
4 на настоящите правила.
6.
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на “Промоция Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка” са публикувани на интернет
страницата на дружеството www.vivacom.bg.
Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила. Настоящите правила
на промоцията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за предоставяне на услугата
VIVACOM FiberNet, Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net и Общите

условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV, които са неразделна част от
индивидуалния договор на абоната и се прилагат за всички въпроси, неуредени в
договора и в настоящите официални правила.

