Промоция: Допълнителна Интернет скорост за пакети с FiberNet услуга
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” АД
(VIVACOM), със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско
шосе” № 115И, ЕИК: 831642181. 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
Промоцията започва на 03 Февруари 2014 г. и продължава до 30 Април 2014 г.
3.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез следните канали
за продажба:
3.1. Магазинна и дилърска мрежа на VIVACOM;
3.2. Акаунт мениджъри на VIVACOM;
3.3. Обслужване на клиенти – кратки номера 123 и 121;
4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1

Всички нови и настоящи абонати на пакети с включена FiberNet услуга могат да
заявят допълнителни пакети за FiberNet услугата :
o
+FiberNet 10 (допълнителни 10 Mbps Интернет скорост към
основните 20 Mbps в пакетната услуга) на промоционална цена от
2.45 лв. с ДДС при подписване на 12 и 24 месечен договор;
o +FiberNet 30 (допълнителни 30 Mbps Интернет скорост към
основните 20 Mbps в пакетната услуга) на промоционална цена от
4.95 лв. с ДДС при подписване на 12 и 24 месечен договор;
4.1.1 Заявявайки промоционалните допълнителен FiberNet пакет, клиентите
получават 50% отстъпка от стандартната месечна абонаментна цена, за
целия минимален срок на договора;
4.1.2 След изтичане на първоначалния минимален срок на договора, се заплаща
месечна абонаментна цена: за +FiberNet 10 – 4.90 лв. с ДДС за +FiberNet
30 – 9.90 лв. с ДДС;

4.2

Сключването на договор при условията на промоцията не може да стане по-късно
от 30.04.2014 г.

Офертата е валидна за:
 Нови частни и бизнес клиенти на пакети с включена FiberNet услуга;
 Настоящи частни и бизнес клиенти в последните 3 месеца от срока на договора
на пакети с включена FiberNet услуга;
5.
УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички бизнес и частни клиенти, за които са налице условията по
т. 4 на настоящите правила, които клиенти са подписали Заявление/Договор за
предоставяне на услугата чрез каналите за продажба, изброени в т. 3 по-горе.
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6.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА АБОНАТА
Клиент, който желае да прекрати договора за предоставяне на допълнителен пакет
+FiberNet 10 и +FiberNet 30 преди изтичането на избрания със Заявлението/Договор
минимален срок (при условията, предвидени в индивидуалния договор), дължи на
VIVACOM плащане на неустойка в размер на сбора от пълните месечни абонаменти
такси (без отчитане на отстъпките по настоящите условия) за периода от предсрочното
прекратяване до изтичане на договорения минимален срок.
7.
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Правилата на условията за Промоция Допълнителна Интернет скорост за пакети с
FiberNet услуга са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg и са на
разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т. 3.1 и т. 3.2.
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