Промоционална оферта за частни и бизнес клиенти
За периода от 1.03.2012 г. до 31.05.2012 г.
Промоцията важи за всички домашни и бизнес абонати на телефонни постове, които
сключат договор за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер (с търговско
име +Mobi) за срок от 12/24 месеца в рамките на продължителността на промоцията.
Абонатите, възползвали се от промоцията, получават 100% отстъпка от месечния
абонамент за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер за първите 3/6
месеца от срока на договора.
1.
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията е “Българска телекомуникационна компания” АД (БТК, с
търговско име VIVACOM).
2.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията важи за периода от 1.03.2012 г. до 31.05.2012 г. включително.
3.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез:
• VIVACOM центрове;
• Партньорска мрежа;
• Акаунт мениджъри на VIVACOM;
Информация относно промоционалните условия, може да се получи на телефон 123
или на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.
4.

СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Всички настоящи или нови домашни и бизнес абонати (съгласно т.5), които
подпишат договор за 12/24 месеца за допълнителната услуга Виртуален мобилен
номер, получават 100% отстъпка от месечния абонамент както следва:
• При 12 месечни договори, отстъпката от 100% важи за първите 3 месеца;
• При 24 месечни договори, отстъпката от 100% важи за първите 6 месеца;
Договорът влизат в сила от датата на активиране на допълнителната услуга, при
условията по промоцията.
Офертата е валидна за:
• всички домашни и бизнес абонати на телефонни постове с възможност за
таксуване по време
Офертата не важи за:
• абонати, чиито телефонни постове са временно изключени, в момента на
подаване на заявката;
• абонати, чиито телефонни постове са спрени поради неизплатени
задължения към БТК;
5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
•
•

6.

Право на участие имат всички нови и съществуващи абонати на телефонни
постове;
В промоцията не могат да участват абонати на ISDN постове и абонати на
централи без възможност за таксуване на разговорите по време.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция:
• подава Заявление за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер;
• подписва договор за 12 или 24 месеца според правилата по т.4;
• получава промоционална отстъпка 100 % от месечната цена съответно за
първите 3 или 6 месеца от договора;
• За настоящи абонати активирането на Допълнителната услугата влиза в сила
от първата дата на отчетния период за конкретния абонат, следваща датата на
подаване на заявката за активация:
- за абонати, чийто отчетен период започва на 1-во число, това е 1-вото
число на месеца, следващ заявката;
- за абонати, чийто отчетен период започва на 8-мо число, това е 8-мото
число на месеца, следващ заявката;
- за абонати, чийто отчетен период започва на 15-то число, това е 15-тото
число на месеца, следващ заявката;
- за абонати, чийто отчетен период започва на 22-ро число, това е 22-рото
число на месеца, следващ заявката.
• За нови абонати активирането на допълнителната услуга с абонаментен план
влиза в сила от датата на отчетния период, който зависи от датата на
констативния протокол за активиране на услугата за конкретния нов абонат,
съгласно приложената таблица:
Дата на предоставяне на услугата

Отчетен период

от 25 до 2 число на месеца

8

от 3 до 11 число на месеца

15

от 12 до 20 число на месеца

22

от 21 до24 число на месеца

1

7.
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на промоцията са на разположение на Интернет сайта на компанията
www.vivacom.bg. Допълнителна информация може да се получи на телефонен номер
123.
Участието в промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила.
За всички въпроси, неуредени от тези условия,
предоставяне на услугата Виртуален Мобилен Номер”.
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