Промоция VIVACOM Net Slim
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 01 юли 2013 г. и продължава до 30 септември 2013 г.
3.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез следните канали
за продажба:
3.1. Магазинна мрежа на VIVACOM;
3.2. Акаунт мениджъри на VIVACOM;
3.3. Обслужване на клиенти – кратки номера 123 и 121;
3.4 Дилърска мрежа
4.

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1

Всички нови частни и бизнес абонати на VIVACOM, които закупят VIVACOM Net
Slim услуга през промоционалния период и сключат срочен договор със срок
12/24 месеца, получават 5 лв. с ДДС отстъпка от месечния абонамент за целия
срок на договора.

4.2

Заявявайки VIVACOM Net Slim 15, клиентите получават
с 24 месечен договор:
o 5 лв. с ДДС отстъпка от месечния абонамент за целия срок на договора и
ще заплащат 14,80 лв. с ДДС.
с 12 месечен договор:
o 5 лв. с ДДС отстъпка от месечния абонамент за целия срок на договора и
ще заплащат 16,80 лв. с ДДС.

4.3

След изтичане на първоначалния минимален срок на договора, се заплаща
месечен абонамент за VIVACOM Net Slim 15:
с 24 месечен договор, в размер на 19,80 лв. с ДДС
с 12 месечен договор, в размер на 21,80 лв. с ДДС

4.4

Заявявайки VIVACOM Net Slim 20, клиентите получават:
с 24 месечен договор:
o 5 лв. с ДДС отстъпка от месечния абонамент за целия срок на договора и
ще заплащат 15,80 лв. с ДДС.
с 12 месечен договор:
o 5 лв. с ДДС отстъпка от месечния абонамент за целия срок на договора и
ще заплащат 17,80 лв. с ДДС.
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4.5

След изтичане на първоначалния минимален срок на договора, се заплаща
месечен абонамент за VIVACOM Net Slim 20:
с 24 месечен договор, в размер на 20,80 лв. с ДДС
с 12 месечен договор, в размер на 22,80 лв. с ДДС

Договорът влиза в сила и услугата се предоставя при условие, че: (а) Клиентът няма
непогасени задължения към VIVACOM и (б) Кредитната оценка на Потребителя е
положителна, а в случай на отрицателна такава, то Потребителят е заплатил
определения от VIVACOM паричен депозит. VIVACOM уведомява Потребителя за
резултатите от кредитната оценка и за размера на дължимия депозит по телефона.
Офертата не важи:
 При липса на техническа възможност за предоставянето на избраната услуга;
 За клиенти на пакетни услуги с елемент VIVACOM Net Slim;
 Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за
услугитa VIVACOM Net Slim.
5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Офертата е валидна за:
 Нови частни и бизнес клиенти на VIVACOM Net Slim, включително при
преминаване от VIVACOM Net към VIVACOM Net Slim услуга.
 Настоящи частни и бизнес клиенти на VIVACOM Net Slim пакети, с оставащи помалко от 3 месеца до изтичане на договора им или с безсрочни договори, които
подновят срока на договора си за 12 или 24 месеца;

6.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Правилата на Промоция VIVACOM Net Slim са публикувани на уеб сайта на компанията
www.vivacom.bg и са на разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т. 3.1.
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 Net Slim, които са неразделна част от
индивидуалния договор на абоната и се прилагат за всички въпроси, неуредени в
договора и в настоящите официалните правила.
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