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Присъединете се
към най-голямата
и най-бърза
5G мрежа в България

vivacom.bg/business
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С комбинирани
оферти
клиентите ни
могат да спестят
до 30%
от разходите си
за телеком услуги

Повече информация за конкретните
офертите на условия
стр. 18. може да намерите на стр. 18.

Никола Гечев
Директор Корпоративни продажби
на Vivacom

Vivacom е технологичен партньор на
сериозна част от бизнес сегмента в
България. В тези трудни времена за
много от корпоративните клиенти,
как се променят услугите, които им
предлагате?
Компанията ни традиционно подкрепя своите клиенти в развитието им. В
съвременния свят телекомуникационните услуги и надеждната и високоскоростна свързаност са ключови за
всеки бизнес. Те помагат на организациите да бъдат конкурентоспособни и да предлагат своите продукти и
услуги по по-удобен и бърз начин на
потребителите си. Нашата мисия е да
им осигурим всички телеком решения,
от които имат нужда. Vivacom е напълно конвергиран оператор и като такъв
предлагаме пълно портфолио от мобилни, фиксирани, телевизионни услуги и бизнес решения. Това не само дава

удобство на клиентите ни да получават
всички услуги от един доставчик, но и
им спестява пари, което е наистина
важно в настоящата ситуация.
Имате ли конкретни предложения
за такова комбиниране на различни
услуги?
Стартирахме нови оферти за комбиниране на 5G мобилна услуга, мобилен интернет и фиксиран интернет в
първата и за момента единствената
на пазара 10-гигабитова оптична
мрежа в национален мащаб1. Вярваме, че така можем да обезпечим нуждите на клиентите си за стабилни
и високоскоростни комуникации.
Ние правим сериозни инвестиции
в мрежите си, за да осигурим висококачествени услуги на бизнеса.
5G мобилната мрежа на Vivacom е
най-бързата в България на базата

на анализ на Ookla® на Speedtest
Intelligence®2. Тя е и най-голямата3 в
страната, с покритие в над 530 населени места и курорти. Мобилните ни тарифи с включен 5G достъп
позволяват свободна бизнес комуникация, а с мобилния интернет
офисът е навсякъде с Вас. Офертата
включва и оптичен интернет. Всичко
това е изключително удобно за бизнес клиентите – спестява им ресурси и те могат да се фокусират върху
основната си дейност. Но може би
най-големият плюс за компаниите е, че могат да спестят до 30% от
разходите си за телеком услуги, ако
изберат комбинирана оферта от
Vivacom. А ако имат нужда от нещо
друго, нашите акаунти могат да им
предложат индивидуални решения.
За клиентите в какви сфери на бизнеса са подходящи новите комбинирани предложения?
За абсолютно всички – независимо от
мащаба или дейността на организацията, новите технологични решения,
които се основават на високоскоростна свързаност, могат да я направят
по-ефективна. 5G мрежата и 10-гигабитовата оптична мрежа дават
възможност за въвеждане на редица
процеси за автоматизация и роботизация, с които да се спестят ресурси човешки, финансови, времеви. Те могат да бъдат в полза както на големи
производствени компании или тежки
индустрии като миннодобивната, така
и на фирми в сферата на туризма и
услугите, търговията, транспорта, финансите. Ние във Vivacom се стремим
да предлагаме на клиентите си индивидуални телеком услуги, съобразени
изцяло с техните нужди.

1 Скорости до 10 Gbps в части от София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. За техническа възможност и повече информация – vivacom.bg.
2 Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за 01.07.-31.12.2021 валидни само за най-бързата 5G мрежа. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение.
Повече на vivacom.bg.
3 Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 07.01.22 за покритието на операторите по брой населени места и курорти. Повече на vivacom.bg.
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Комбинирана оферта

BUSINESS

Комбинирана оферта с всички
услуги за бизнеса
Спестете до 30% от цената
Офертата включва:
Мобилни гласови услуги

неограничени 5G планове за свободна
бизнес комуникация

Мобилен интернет
офисът е с Вас навсякъде

Високоскоростен оптичен
интернет

Включени още:

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg

Повече информация за офертите на стр. 18.

Смарт телефон или таблет по избор
Мобилен Wi-Fi рутер
Дигитален абонамент за Капитал PRO
EON мобилно приложение
Абонамент за музикална платформа
Облачно пространство за съхранение
на данни
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Комуникация без граници
за Вашия бизнес
Неограничени 5G планове с абонамент
за Капитал PRO
50+ 5G
МИН/SMS/MB

МИН/SMS/MB

Н ЕО Г РА Н И Ч Е Н А С КО Р О С Т *

Н ЕО Г РА Н И Ч Е Н А С КО Р О С Т*

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н И
МИНУТИ ГРУПА I

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н И
МИНУТИ ГРУПА I

500
100

1 000
200

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н И М И Н У Т И
МОБИЛНИ ЕC И ГРУПА II

М Е Ж Д У Н А Р ОД Н И М И Н У Т И
МОБИЛНИ ЕC И ГРУПА II

16
000 МВ
В Р ОУМ И Н Г В ЕС

20
100 МВ
В Р ОУМ И Н Г В ЕС

КАПИТАЛ PRO АБОНАМЕНТ

КАПИТАЛ PRO АБОНАМЕНТ

128 GB

128 GB

60+ КАНАЛА

60+ КАНАЛА

pC LO U D

Повече информация за офертите на стр. 18.

150+ 5G

3900

лв./мес.

pC LO U D

4900

лв./мес.

*Максималната скорост е неограничена до 30.06.2022 г.

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg

5G Мобилни устройства
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Samsung

Samsung

5G, VoLTE, VoWIFI, NFC
6.7'' (17.02 см.) FHD+
12+12 MP/ 10 МР
8 GB RAM/256 GB ROM
QC Snapdragon 888, 8-ядрен
3300 mAh

5G, VoLTE, VoWiFi, NFC
6.4’’ (16.26 см.) FHD+
12+12+8 MP/ 32 МР
6 GB RAM/ 128 GB ROM
QC Snapdragon 888, 8-ядрен
4500 mAh

Galaxy Z Flip 3 5G 256 GB

42

с план

50+ 5G

29

48

50+ 5G

98

лв./36 мес.

лв./36 мес.

Слушалки

Bluethooth
слушалки

Philips

Honor
Choice

TAE4105WT

Poco

Motorola

Honor

5G, VoLTE, VoWiFi, NFC
6.67’’ (16.95 см.) FHD+
48+8+5 MP/ 20 МР
8 GB RAM/ 256 GB ROM
QC Snapdragon 870, 8-ядрен
4520 mAh

5G, VoLTE, VoWIFI, NFC
6.8'' (17.28 см.) FHD+
50+8+2 MP/ 13 МР
4 GB RAM/64 GB ROM
QC Snapdragon 480, 8-ядрен
5000 mAh

5G, VoLTE, NFC
6.57'' (16.69 см.) FHD+
108+8+2+2 MP/ 32 МР
8 GB RAM/256 GB ROM
QC Snapdragon 778G, 8-ядрен
4300 mAh

с план

с план

с план

F3 5G

1498

G51 5G

50+ 5G

лв./36 мес.

915

лв./36 мес.

50+ 5G

50 5G 256 GB

2332

50+ 5G

лв./36 мес.

Повече информация за офертите на стр. 18.

с план

Galaxy S21 FE 5G

Мобилен интернет

BUSINESS

Офисът е с Вас
навсякъде
Специални оферти с
включени устройства
и мобилен интернет

Повече информация за офертите на стр. 18.

Business
Traffic XL
с таблет Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)

Business
Traffic XL
с лаптоп Prestigio Smartbook 141 C5 и USB модем

128 GB

35 000 MB на максимална скорост

40 000 MB на максимална скорост

неограничени MB в БГ

00

неограничени MB в БГ

лв./мес.

5G достъп

14 800 MB в роуминг ЕС
EON Mobile 40+ канала

6

128 GB

5G достъп

36

20 900 MB в роуминг ЕС
EON Mobile 40+ канала

51

00
лв./мес.

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg

Софтуерни и финансови услуги
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Стартирайте свой
електронен магазин
1.

РЕГИСТРИРАЙТЕ
ТЕСТОВ ОНЛАЙН
МАГАЗИН

3.

ИЗБЕРЕТЕ
ДИЗАЙН

2.

ДОБАВЕТЕ
ПРОДУКТИ

4.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА
ПРОДАВАТЕ
ОНЛАЙН

Започнете да продавате
онлайн в 4 лесни стъпки

14

дни

Тествайте
безплатно

Електронният магазин е интегриран за приемане на плащания с Pay by Vivacom

Платежни решения за бизнеса

Приемайте дигитални плащания във Вашето мобилно
приложение, онлайн или физически магазин
Скорост на макс
Повече информация за офертите на стр. 18.

Парите от плащането се получават веднага по сметката Ви

Много повече
Всички клиенти на приложението Pay by Vivacom или други
съвместими портфейли*, могат да платят само с два клика

Изгодно
Без такси за откриване на сметка и без месечни такси

Лесно
Разработени плъгини за най-популярните e-commerce
платформи**, бърза API интеграция за всички останали решения
*Съвместими портфейли - phyre, A1 Wallet, BACB Pay.
**Shopiko, Woocommerce, Magento, Opencart, PrestaShop, GombaShop.

Посетете vivacom.bg или пишете на PayPro@vivacom.bg
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Телевизия и интернет

Повече информация за офертите на стр. 18.

BUSINESS
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Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg

B U S I N E S S

Пакет ТВ и интернет с Wi-Fi решение
за Вашия бизнес

Wi-Fi решение

60+ канала с уредени
права
Архив до 7 дни назад
Видеотека
Vivacom Arena
EON приложение

Високоскоростен оптичен
интернет

Сигурна и защитена безжична
мрежа за Вашите клиенти
Професионално
Проф
есионално изградена
Wi-Fi мрежа
Без първоначална инвестиция
Възможност за маркетингови
съобщения
Статистика и мониторинг
Техническа поддръжка
Повече информация за офертите на стр. 18.

Телевизия

Индивидуална
оферта

За обекти работещи физически с клиенти с до 5 крайни точки и публичен достъп
Клиники
Заведения
Фитнеси
Салони за красота
Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg
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Телевизия за бизнеса

Телевизия за бизнеса

Професионално решение за телевизия
с уредени права за публично излъчване

Възможност за добавяне на
допълнителен пакет с ТВ канали
Без инвестиция в специализирано
оборудване
Безплатна дистанционна
поддръжка и профилактика
Възможност за сезонни оферти
Индивидуална
оферта

Вземете телевизор
на изплащане

TV Philips

Повече информация за офертите на стр. 18.

32PHS5505/12

13 90

лв./24 мес.
цена на лизинг при 24 мeсеца
договор за 1 бр. TV

За обекти с повече крайни точки и публичен достъп
Хотели
Болници
Социални домове
Санаториуми
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Професионални услуги

BUSINESS

Гарантиран интернет
Професионалният интернет е услуга, ориентирана към
клиенти с висока степен на използване на интернет достъп
и изисквания за качествени, симетрични и надеждни услуги
– корпоративни и бизнес клиенти, доставчици на онлайн
съдържание и др. Предоставяната гарантирана скорост е
по симетрични канали.

Професионален IP VPN
IP VPN - частна клиентска мрежа, изградена върху IP
мрежова инфраструктура, която свързва географски
отдалечени офиси на клиента. Услугата гарантира на
клиента изолиране и сигурност на неговите данни от потока
данни в мрежата. Предимствата на такъв тип мрежи са
конкурентна цена, сигурност на данните, отдалечен достъп
до мрежата, използване на IP-базирани приложения.

Професионален L2 VPN

B-Fix SIP

Телефонна услуга, предлагаща гъвкаво IP реализационно
решение и оптимизиране на разходите. Промоция "B-Fix SIP"
включва:
До 1 500 включени национални минути
Провеждане на до 10 едновременни разговора
Добавяне на IP телефон само срещу 2 лв./мес.
Предоставяне на многофункционална централа

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg
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Повече информация за офертите на стр. 18.

Услугите L2 VPN обикновено се използват за създаване на
корпоративни мрежи в рамките на един град (или с близките
предградия), затова често това понятие се възприема почти
като синоним на термина Metro Ethernet. За такива услуги
са характерни големи скорости на канала при малка в
сравнение с L3 VPN цена на свързаността.

BUSINESS

Офис интернет

Първата в България 10 GIGA оптична мрежа
Vivacom е най-големият доставчик на фиксиран интернет
за бизнеса за 2021 г.*

Повече информация за офертите на стр. 18.

GIGA
Изберете своя
FiberNet
Максимална скорост
на Download
Maксимална скорост
на Upload
Антивирусна програма ESET
Месечен абонамент

Симетрични скорости

Biz L

Biz XL

Biz 1 000

10G

200 Mbps

600 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

200 Mbps

600 Mbps

700 Mbps

2 Gbps

до 3 лиценза

до 3 лиценза

до 3 лиценза

1 лиценз

2150

лв./мес.

3150

лв./мес.

3995

лв./мес.

12499

лв./мес.

Скорости до 10 Gbps в части от София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. За технич. възможност и повече информация – vivacom.bg. *Количественото национално и регионално представително
изследване на бизнес сектора е реализирано по поръчка на Vivacom от агенция KANTAR. Използван метод за събиране на данни: лице в лице. Интервюирани са общо 2 814 представители на
бизнеса в периода май-юли 2021 г. Повече на vivacom.bg/prouchvane.
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Интернет услуги

BUSINESS

Перфектно Wi-Fi покритие
с Nokia Beacon 1 Mesh
Безупречно Wi-Fi покритие във всяка точка на офиса или дома
Интелигентна система, осигуряваща скоростна Wi-Fi връзка
Лесна настройка и управление на мрежата чрез мобилно
приложение и WEB портал

Повече информация за офертите на стр. 18.

Елегантен и стилен дизайн

Nokia
Wi-Fi Beacon 1
90

6

лв./24 мес.

цена на лизинг при 24-м. договор за пакет
от 2 броя устройства Nokia Wi-Fi Beacon 1

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg
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Облачни услуги

Облачни услуги от ново поколение
Сигурна и надеждна Cloud инфраструктура
Висока производителност при работа с голям обем данни
и заявки в реално време
Безупречна техническа поддръжка
Плащате само толкова, колкото ползвате
Онлайн достъп и управление на услугите

Повече информация за офертите на стр. 18.

vivacom.bg/cloud
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Колокация

BUSINESS

Бизнесът Ви се развива,
докато IT оборудването Ви
е на сигурно място
Професионално изградени дейта центрове,
отговарящи на всички изисквания за
сигурност и резервираност
Поддръжка 24/7/365 от специализиран
екип на компанията
Осигурено захранване с допълнителен back-up
(UPS и дизел генератори)
Захранване по 2 независими трасета (A и B) от
резервирани източници с монтиран индивидуален
електромер
Специализирана Meet-me зона, осигуряваща
свързаност към мрежата на Vivacom и други доставчици
Достъп до интернет по индивидуално договаряне

1 Unit

1/4 Rack

1/2 Rack

1 Rack

200 W

1 000 W

1 750 W

3 000 W

—

✓

✓

✓

Цена на час за услугата
“Smart Hands”

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

Инсталационна такса

150 лв.

500 лв.

500 лв.

500 лв.

1 299

1 999

Включена ел. мощност
Възможност за
индивидуално заключване

Месечен абонамент

149

лв./мес.

749

лв./мес.

лв./мес.

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg

лв./мес.
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Повече информация за офертите на стр. 18.

Изберете
своя пакет

BUSINESS

Управление на автопарк

Намалете разходите
за служебни автомобили
Контрол на Вашия автопарк чрез специализирана платформа
Възможност за автоматично деклариране на тол такси в България
Допълнителни функционалности според спецификите
на Вашия бизнес

Starter
Подобрен, многофункционален софтуер за управление
на автопарк с над 80 вида справки и възможност за
надграждане с допълнителни функционалности

Driver Identification
Принудителен сигнал за идентификация на водача

Fuel Control
Повече информация за офертите на стр. 18.

Контрол на гориво в реално време

Board Computer Connection
Допълнителни параметри, проследявани при връзка
с борд компютъра на автомобила

Driver Behavior
Мониторинг стила на шофиране
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Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg

IoT – Интернет на нещата

BUSINESS

IoT решение за наблюдение на
земеделски площи
Vivacom Smart

Monitor

Дигиталната платформа Vivacom Smart IoT обработва данни от крайните устройства и ги визуализира в реално време, в удобно за
използване мобилно приложение и уеб базиран интерфейс. Услугите се предлагат за бизнес клиенти с възможност за персонализиране.

Свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg
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*Всичко друго, което трябва да знаете

Обща информация
Валидността на каталога е от 20.05.2022 г. до 30.06.2022 г.
Всички цени в каталога са в лева, без ДДС. Vivacom не носи отговорност за грешки при печат.
Може да получите повече информация и да се запознаете с актуалните промоции на интернет страницата
vivacom.bg, на тел. (087) 123 или да се свържете с обслужващия Ви търговски представител на Vivacom.
Посочените цени на устройства Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB, Samsung Galaxy S22+ 5G 128GB, Samsung
Galaxy S22 5G 128GB, Apple iPhone 13 Pro 128GB, Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256
GB, Samsung Galaxy S21 FE 5G , Poco F3 5G, Motorola G51 5G + слушалки Philips TAE4105WT и Honor 50 5G + Honor
Choice са валидни на изплащане за 36 месеца при сключване на нов 24-месечен договор за посочения тарифен
план за всички лоялни клиенти на Vivacom, които имат сключен договор с Vivacom от поне 9 месеца. Офертите
важат до 16.06.2022 г. или до изчерпване на количествата, освен ако изрично не е посочен друг срок. Всички
цени са в лева без ДДС.
Най-голямата и най-бърза 5G мрежа в България
Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за 01.07.-31.12.2021 г., валидни само за
най-бързата 5G мрежа. Търговските марки на Ookla® се използват с разрешение. Най-голямо покритие на 5G
мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 07.01.22 за покритието на операторите по брой
населени места и курорти. Повече на vivacom.bg.
Специални оферти
Honor 50 5G + Honor Choice: Слушалките Honor Choice са включени в окомплектовката на Honor 50 5G и се
предоставя заедно със смартфона при покупката. Важи до изчерпване на количествата.
Motorola G51 5G + слушалки Philips TAE4105WT: Слушалките Philips TAE4105WT са включени в окомплектовката на
MOTOROLGA 51 5G и се предоставя заедно със смартфона при покупката. Важи до изчерпване на количествата.
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB, Galaxy S22+ 5G 128GB и Galaxy S22 5G 128GB се предлагат само в комплект
с протектор и силиконов калъф и се предоставят заедно със смартфона при покупката. Важи до изчерпване
на количествата.
Nokia Beacon 1 Mesh
Система за изграждане на скоростна и надеждна WiFi Mesh мрежа, съставена от Nokia WiFi Beacon 1 устройства,
които се управляват и конфигурират чрез мобилното приложение Nokia WiFi, както и web портал. Предлагат се
във вариант от едно, две и три устройства до изчерпване на количествата. Повече информация на vivacom.bg.
Плащанията при равни месечни вноски са валидни в зависимост от индивидуалния клас на кредитна оценка за
клиента, при сключване на нов договор за мобилна услуга с нов номер. Vivacom си запазва правото да откаже
продажба на изплащане или да изиска частично предплащане.
Vivacom не носи отговорност за грешки при печат. При несъответствие, валидни са условията обявени в
магазините на Vivacom. Образите на екраните на устройствата, цветът, формата, интерфейсът и функциите са
илюстративни. Действителните продукти може да се различават.
Наличността по цветове на представените в каталога модели може да варира. Наличностите важат до
изчерпване на количествата.
Комуникираната вградена памет на всички устройства е физически инсталираната хардуерна памет.
Разполагаемата памет може да варира в зависимост от операционната система и предварително
инсталираните приложения от производителя.
Музикална стрийминг платформа TIDAL
Включен HiFi абонамент за музикална платформа TIDAL към тарифни планове Business Smart L, Unlimited
50+/150+ и Business Traffic XL, за срок от 24 месеца. След изтичане на първоначалния срок, се начислява месечна
цена в размер на 7.49 лв. без ДДС. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан
изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в платформата TIDAL. HiFi абонамент услугата дава
възможност да се използва на 1 устройство, стриймващо в реално време.
Достъп до услугата се предоставя след регистрация и приемане на условията на платформа TIDAL. Повече
информация на vivacom.bg.
4G Voice
Услугата 4G Voice се предоставя на територията на Република България в 4G мрежата на Vivacom. Разговорите
се таксуват съгласно мобилния план, без допълнително заплащане за услугата. Услугата се поддържа за модели
мобилни телефони с подходяща SW версия и настройки за работа в мрежата на Vivacom. Повече информация
на vivacom.bg.
WiFi Voice
WiFi Voice се предоставя на територията на Република България и в страни от ЕС. Разговорите се таксуват
съгласно мобилния план, без допълнително заплащане. При използване на услугите извън България,
таксуването е при условията на международни разговори към съответните групи държави съгласно условията
на конкретния абонаментен план. Обаждания към България, които са осъществени когато абонатът се е
намирал извън България, се таксуват като национален разговор в България съгласно условията на конкретния
абонаментен план. Услугата се поддържа за модели мобилни телефони с подходяща софтуерна версия и
настройки за работа в мрежата на Vivacom. Повече на vivаcom.bg.
еSim
Услугата eSIM е достъпна за текущи и нови, частни и бизнес клиенти на всички абонаментни планове. Не
се поддържа за абонати на предплатени карти. eSIM може да се активира само на устройства с еSIM
функционалност. еSIM функционира по същия начин, както и физическия SIM. Услуги като мобилни данни, SMS,
4G & WiFi Voice, роуминг са налични и за eSIM картите. Разговорите се таксуват съгласно мобилния план, без
допълнително заплащане за услугата. Повече информация на vivacom.bg/esim.
Pay by Vivacom
Платежните услуги през приложението Pay by Vivacom се предоставят от „Пейнетикс“ АД – дружество за
електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 11.04.2016 г. БТК ЕАД е доставчик на
приложението Pay by Vivacom и представител на „Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл.19 от ЗПУПС.
„Файър“е доставчик на технически услуги за БТК ЕАД.
Мобилни услуги
Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи
на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде
таксуван като 2 или повече SMS-a в зависимост от броя символи.
Комбинирана оферта с всички услуги за бизнеса
При сключване на 24-месечен/ни договор/и в рамките на един и същи ден за общо четири услуги (една мобилна
гласова услуга на план Business Smart М, една мобилна гласова услуга на план Unlimited 50, една мобилна
услуга за данни на план Business Traffic M и оптичен интернет на план Vivacom FiberNet 100) до 30.06.2022
г. бизнес клиент получава до 30% отстъпка от дължимата сума за всички услуги. Отстъпката е валидна за целия
срок на договора, след което се прилагат стандартните условия на тарифните планове. За повече информация
свържете се с обслужващия Ви търговски представител или пишете на corporatesales@vivacom.bg.
Мобилни планове Unlimited+
Включените национални минути в планове Unlimited+ са валидни към всички мобилни и фиксирани мрежи в
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страната, както и за изходящи роуминг разговори в ЕС до България, в страната на пребиваване и в рамките на
ЕС без допълнителна такса при спазване на Политиката за справедливо ползване (Политиката). Тарифирането
към всички мрежи в България, в роуминг Европейски съюз (до България, страна на пребиване и Зона ЕС),
международни разговори от България към Международни дестинации Група I, мобилни ЕС, II и III е на минута.
Минималната продължителност на разговор е 60 секунди. Включените национални SMS и MMS са валидни
към всички мрежи в България и в роуминг в ЕС (до България, страна на пребиваване и Зона ЕС). Включените
национални и ЕС роуминг минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност,
международни дестинации или универсални номера 0700. Включените неограничени MB за мобилен интернет
в планове Unlimited 50+/150+ са валидни в мрежата на Vivacom, а максимално достижимата скорост за download
e съответно 50 Mbps/150 Mbps. При установен риск от злоупотреби или неправомерно ползване на услугите
Vivacom може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна база. Скоростта се възобновява между 00:00 и 00:59
ч. на следващия ден. Vivacom ще извършва преценка за наличие на риск при реализирано потребление над 100
GB в рамките на едно денонощие. Разговорите в бизнес групата са безплатни и неограничени с изключение
на номера в роуминг, и не се приспадат от включените в плана минути. Тарифни планове Unlimited 50+/150+
имат включени съответно 16000/20100 MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС, които могат да се използват
без допълнителна такса при спазване на Политиката. Неизразходените включени безплатни MB в роуминг в
ЕС не се прехвърлят за следващ месец. Тарифни планове Unlimited 50+/150+ имат включено 128 GB облачно
пространство, предоставено от pCloud. Планове Unlimited+ могат да се използват чрез 2G, 3G, 4G и 5G мрежата
на Vivacom при наличие на съвместимо устройство и в рамките на покритието на съответната мрежа. Повече
информация за тарифните планове на vivacom.bg.
Промоция Unlimited+
„Промоция неограничена скорост” за план Unlimited 50+/150+ ще бъде без ограничение на максималната
скорост до 30.06.22 г., след което скоростта ще се ограничава до 50 Mbps/150 Mbps. Максимална скорост
на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom до 30.06.22 г.: при download - 2071 Mbps, при upload – 167.8
Mbps. Промоционално вкл. безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, Max Sport Plus,
HBO On Demand (за план Unlimited 150+) в EON Mobile за първите 6 м. от срока на договора, след което се
закриват автоматично. Планове Unlimited+ могат да се използват чрез 2G, 3G, 4G и 5G мрежата на Vivacom при
наличие на съвместимо устройство и в рамките на покритието на съответната мрежа. Промоцията е валидна
при подписване на нов или преподписване на съществуващ договор за срок от 24 месеца до 30.06.2022 г.
След изтичане на първоначалния срок на договора тарифният план ще бъде на стандартни условия без
промоционалните допълнителни услуги. Включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок
на договора, след което се прилагат цени и условия съгласно www.tidal.com. Повече инфо на vivacom.bg.
Мобилен интернет Business Traffic
Специални предложения „Мобилен офис 2022“ са валидни за бизнес клиенти при сключване на нов 24-мес.
договор за самостоятелна интернет услуга на абонаментен план „Business Traffic XL” до 30.06.2022 г. или до
изчерпване на количествата. След изчерпване на включените MB на макс. скорост, скоростта се ограничава
до 256 Кbps. След изразходване на посочените МВ се прилагат цени съгласно тарифния план. Вкл. абонамент
за TIDAL за първоначалния срок на договора, след което се прилагат цени и условия съгласно www.tidal.
com. Тарифен план Business Traffic XL има включен абонамент за 128 GB облачно пространство pCloud за
първоначалния срок на договора, след което се предоставят 15 GB. Предложението е валидно само чрез
обслужващия Ви търговски представител през канал „Корпоративни продажби“. Планове Business Traffic могат
да се използват чрез 2G, 3G, 4G и 5G мрежата на Vivacom при наличие на съвместимо устройство и в рамките
на покритието на съответната мрежа.
Телевизия, интернет и Wi-Fi решение
Услугата се предлага за бизнес клиенти през канал Корпоративни продажби.
Повече информация на vivacom.bg или се свържете с обслужващия Ви търговски представител на Vivacom.
Фиксирани гласови услуги B-Fix SIP
Офертата се предлага за фиксирани бизнес клиенти, ползватели на SIP услуги. Промоция „B-Fix SIP” е валидна
до 30.06.2022 г. Промоционалните цени важат за бизнес клиенти, при сключване на договор за 24 месеца или
преподписване на съществуващи фиксирани услуги по SIP технология, ако до изтичането на договора остават
по-малко от 3 месеца. Промоцията „B-Fix SIP” 5/10 включва месечен абонамент 130 лв. / 200 лв. и 600 /1 200
допълнителни минути за разговори към национални мобилни и фиксирани мрежи. Оборудването се предоставя
за ползване за срока на договора.
Телевизия за бизнеса
Услугата се предлага за бизнес клиенти през канал Корпоративни продажби.
Повече информация на vivacom.bg или се свържете с обслужващия Ви търговски представител на Vivacom.
Интернет
Промоционалното предложение „Високи скорости - VIVACOM FiberNet BIZ” е валидно за всички нови и настоящи
бизнес клиенти на самостоятелни интернет услуги при сключване на нов 24-месечен договор до 30.06.2022 г.
Оборудването се предоставя за ползване за срока на договора. Промоционалното предложение „Високи
скорости – Vivacom FiberNet 5G/10G“ е валидно за всички бизнес клиенти на самостоятелни интернет услуги
при сключване на нов 24-месечен договор до 31.05.2022 г. Повече информация за „Vivacom FiberNet 5G/10G“
и информация за оптично покритие на vivacom.bg. Оптично устройство B (Basic), което осигурява Оптична
интернет свързаност, се предоставя за срока на ползване на услугата на нови клиенти при подписване
на 24-месечен договор. Оптична свързаност е скорост на физическо ниво между абоната и мрежата.
Максималните (рекламирани) достижими скорости са гарантирани до 80% от времето на едно денонощие. Към
услугата не се предоставят Wi-Fi рутер и/или Суич, като последните са отговорност на клиента. Оптичната мрежа
на Vivacom поддържа скорости до 10 Gbps в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. Услугата
се предоставя само при наличие на техническа възможност. За достигане на максималната възможна скорост,
крайното клиентско оборудване трябва да покрива нужните технически изисквания на услугата. За достъп до
мобилен Интернет се предлагат само краен набор от динамично-разпределяни IP адреси. Запознайте се с
актуалните ни промоции на vivacom.bg.
EON мобилна телевизия
Клиентите на пакети EON получават достъп до мобилно приложение EON, с което гледат част от включеното
съдържание в своя EON пакет на смартфон, таблет и web (eon.tv).
Мобилната телевизия EON е приложима също за съществуващи клиенти на Vivacom TV/IPTV/IPTV GO срещу
месечен абонамент от 2.50 лв. без ДДС.
Колокация
Посочените цени са валидни при сключване на 24-месечен договор.
Vivacom Fleet
Възможност за превозни средства над 3.5 тона за автоматично отчитане на тол такси в България без
допълнителна инвестиция за GPS оборудване. Използва се наличното GPS устройство за услугата Vivacom
Fleet, отговарящо на критериите на АПИ за деклариране на тол данни. Отчитането на тол такси се осигурява
въз основа на отделен договор с регистрирания доставчик на данни ИКОМ ООД и национален доставчик на
тол услуги Конкорд смарт инфраструктура АД. Използването на допълнителните функционалности зависи от
спецификата на автомобила.

Излезте от
стандартите
128GB
с план

49

15

150+ 5G

лв./36 мес.

128GB
с план

40

150+ 5G

82

лв./36 мес.

128GB
с план

34

15

150+ 5G

лв./36 мес.

S Pen е вграден само в Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 ULTRA се предлагат само в комплект с протектор и силиконов калъф и се предоставят
заедно със смартфона при покупката. Важи до изчерпване. Повече информация на стр. 18 или на vivacom.bg.

Сега в алпийско зелено.
iPhone 13 Pro Max 128GB
с план

59

150+ 5G

15

лв./36 мес.

iPhone 13 Pro 128GB
с план

54

150+ 5G

15

лв./36 мес.

Офертите са валидни до 16.06.2022 г. или до изчерпване на количествата.
Повече информация на стр. 18 или на vivacom.bg.

