ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК
1 АПРИЛ 2013 – 30 ЮНИ 2013
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” АД (VIVACOM),
ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. Цариградско шосе, № 115И. Решението на
VIVACOM за провеждане на промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и
задължително за VIVACOM и представителите и партньорите на дружеството.
2.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Периодът на промоцията e от 1 април 2013 г. до 30 юни 2013г.
3.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез:
 Магазинната мрежа на VIVACOM;
 Партньорска мрежа;
 Търговски представители на VIVACOM;
Информация относно промоционалните условия, може да се получи на телефон 123 или
на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.
4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна:
За нови и настоящи клиенти на услугата VIVACOM TV и VIVACOM IPTV, при някой от
следните пакети:




Стандарт;
Екстра;
За пакетни услуги на VIVACOM, включващи VIVACOM TV или IPTV с болтон
+TV20 или +TV 30.

При подписване на нов договор с минимален срок от 24 месеца за някой от посочените в
т. 4 пакети, новите клиенти на услуга VIVACOM TV/IPTV получават 50% отстъпка от
месечната цена за всички допълнителни приемници към основната услуга за
първоначалния срок на договора.
За да се възползват, настоящите клиенти на VIVACOM TV/IPTV от промоцията, трябва да
добавят допълнителен приемник към съществуващата основна услуга или да остават не
повече от 3 месеца до изтичане на настоящия им договор и да запазят настоящия си пакет
или да преминат на по-висок. При посочените условия и подписване на споразумение за
продължаване срока на договора с минимален срок от 24 месеца, настоящите клиенти на
услугата VIVACOM TV/IPTV на посочените в т. 4 пакети получават 50% отстъпка от
месечната цена за всички налични допълнителни приемници към основната услуга за
новия срок на договора.
Клиентите могат да ползват до 3 допълнителни приемника към една основна VIVACOM TV
услуга и VIVACOM IPTV по оптична свързаност. При получаване на услугата VIAVCOM IPTV
по медна свързаност е възможно включване на до 1 допълнителен приемник, според
техническата възможност.
Клиентите имат право да заявява допълнителни пакети с ТВ канали, като това не променя
валидността на настоящите промоционални условия за допълнителен приемник.
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5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Офертата е валидна за частни и бизнес клиенти.
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите
правила.
Офертата не се прилага при липса на техническа възможност за предоставяне на
VIVACOM TV/IPTV услуга или допълнителен приемник.
6.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg
и са на разположение на клиента в обектите на VIVACOM по т.3.
За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат Общите условия за
предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV.
В случай на противоречие между клаузи на договора за VIVACOM TV/IPTV или Общите
условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV/IPTV и официалните правила на
промоцията, с предимство се ползват официалните правила на промоцията.
VIVACOM си запазва правото да променя
измененията на интернет страницата си.
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