ПРОМОЦИЯ Ваучери VOYO Декември 2013

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” EАД (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 01 декември 2013г. до 30 декември 2013г.
3.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

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

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Всички клиенти, при представяне на карта за участие в програмата за лоялни клиенти на
VIVACOM – VivaClub, при заявяване на нова услуга, преподписване на съществуваща
услуга или закупуване на устройство чиято продажба е обвързана с проверка на лоялна
карта в магазин на VIVACOM или Партньорската мрежа, в периода 01.12.2013 г. –
30.12.2013 г., получават ваучер за едномесечен достъп до мултимедийната услуга VOYO.
Получените ваучери за едномесечен достъп до мултимедийната услуга VOYO следва да
бъдат активирани на уеб сайта www.voyo.bg в срок до 31.12.2013 г.
Всички други условия за ползване на услугата VOYO са предмет на уреждане между
клиента и доставчика на услугата БТВ Медиа Груп ЕАД.

5.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Офертата е валидна за частни клиенти.
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите
правила, които представят валидна карта VivaClub, заявят нова услуга или подновят
договора си за съществуваща услуга в магазин на VIVACOM или Партньорската мрежа в
периода на промоцията.
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Промоцията може да бъде комбинирана с други отстъпки или промоции за услугите на
VIVACOM.
6.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg и
са на разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т.3.
Получените ваучери за едномесечен достъп до мултимедийната услуга VOYO следва да
бъдат активирани на уеб сайта www.voyo.bg в срок до 31.12.2013 г. След изтичане на
този срок ваучерите няма да могат да бъдат активирани и автоматично стават невалидни.
Услугата Voyo се заплаща чрез VIVACOM и се предоставя от БТВ Медиа Груп ЕАД, в
съответствие с условията публикувани на www.voyo.bg. Всички други условия за ползване
на услугата VOYO са предмет на уреждане между абоната и доставчика на услугата БТВ
Медиа Груп ЕАД, ЕИК 130081393, гр. София 1463, пл. “България” №1, Административна
сграда на НДК, ет. 11.
VIVACOM си запазва правото да променя настоящите
измененията на интернет страницата си www.vivacom.bg.

правила,

като

публикува
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