ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА
„VIVACOM NET ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ 2012”
1 март 2012 г. – 31 май 2012 г.
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 1 март 2012 г. и продължава до 31 май 2012 г.
3.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Република България.
Промоцията се провежда чрез следните канали за продажба:
 VIVACOM магазини;
 Партньорска мрежа;
 Бизнес продажби;
 Канал за продажби online на страницата на VIVACOM www.vivacom.bg .
Информация относно промоционалните условия, може да се получи на телефон 123 или
на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg .
4.
УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
При подписване на договор с минимален срок 12 или 24 месеца, нови и настоящи,
частни и бизнес клиенти на услугата VIVACOM Net, могат да заявят пакет VIVACOM
Net Sprint или VIVACOM Net Turbo и да получава 5 лв. отстъпка от месечния
абонамент за целия период на Договора.
След изтичане на срока на договора се прилага цената на услугата без отстъпката от 5 лв.
на месец, съгласно спецификацията на ценовата листа за VIVACOM Net.
Пакети VIVACOM Net Sprint и VIVACOM Net Turbo са със следните параметри:

Пакет
Максимална скорост на download
Максимална скорост на upload
Електронни пощенски кутии
Уеб хостинг пространство
Антивирусен софтуер NOD32
Трафик
Wi-Fi модем
Цена при 12/24-месечен договор

VIVACOM Net Sprint

VIVACOM Net Turbo

15 Mbps
1 Mbps
1 (размер 500 MB)
1 лиценз
НЕОГРАНИЧЕН
безплатно
15 лв. с ДДС

20 Mbps
1 Mbps
1 (размер 500 MB)
5 MB
1 лиценз
НЕОГРАНИЧЕН
безплатно
20 лв. с ДДС
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Офертата е валидна за:
 Нови частни или бизнес клиенти на VIVACOM Net Sprint или VIVACOM Net Turbo;
 Настоящи частни или бизнес клиенти на VIVACOM Net, чиито минимален срок на
договора изтича след по-малко от три месеца;
 Настоящи частни или бизнес клиенти с изтекъл минимален срок на договора.
Офертата не важи:
 с безсрочен договор за услугата VIVACOM Net Sprint;
 с безсрочен договор за услугата VIVACOM Net Turbo;
 за пакет VIVACOM Net City;
 за пакет VIVACOM Net BIZ 15;
 за пакет VIVACOM Net BIZ 20;
 за VIVACOM Net Slim пакети;
 за пакети Хармония, VIVACOM Home, VIVACOM 4Play, VIVACOM Trio, VIVACOM Duo,
VIVACOM Trio BIZ, VIVACOM Link BIZ, VIVACOM Trio BIZ+, VIVACOM Link BIZ+;
 При липса на техническа възможност за предоставяне на VIVACOM Net услуга.
5.
УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички пълнолетни лица, за които едновременно са налице
условията по т. 4 на настоящите правила, които са сключили нов договор за услугата
VIVACOM Net Sprint или VIVACOM Net Turbo за срок от 12 или 24 месеца чрез търговските
канали, посочен в т. 3 на настоящите правила.


Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за услугата
VIVACOM Net.

6.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Всеки абонат, който има право да участва в настоящата промоция:
6.1. подписва договор за една от услугите (VIVACOM Net Sprint или VIVACOM Net Turbo)
за 12 или 24 месеца според правилата по т. 4;
6.2. получава VIVACOM Net оборудването си, ако услугата е нова за клиента:
6.2.1.

веднага: при избор на опция „Инсталирай сам – Takeaway”;

6.2.2.

чрез доставка по куриер: при избор на опция „Инсталирай сам”;

6.2.3.

чрез специалист на VIVACOM: при избор на опция „Инженерна инсталация”.

6.3. при получаване на оборудването (в случаите на т. 6.2.1. и т. 6.2.2.) абонатът
подписва приемо-предавателен протокол. В случаите на инженерно инсталиране
по т. 6.2.3. клиентът подписва констативен протокол.
При промяна на пакета (VIVACOM Net Sprint или VIVACOM Net Turbo) към друга тарифа от
VIVACOM Net пакет, отстъпката отпада и намира приложение съответната абонаментна
цена съобразно новата тарифа.
7.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
7.1. Договорът за ползване на Услугата (VIVACOM Net Sprint или VIVACOM Net Turbo)
влиза в сила в срок 7 (седем) календарни дни, считано от подписването му,
освен ако Потребителят изрично заяви желание договорът да влезе в сила
незабавно И/ИЛИ му бъде предоставено оборудването за ползване на услугата в
момента на подписване на договора. В последните два случая договорът влиза в
сила незабавно.
7.2. В определения 7-дневен срок, Потребителят има право едностранно да прекрати
договора, без да дължи неустойки.
7.3. Потребителят дължи заплащане на Услугата (VIVACOM Net Sprint или VIVACOM Net
Turbo) от датата на подписване на съответния протокол по т. 6.3.
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8.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА АБОНАТА
Абонат, който желае да прекрати договора за ползване на услугата преди изтичането на
избрания със Заявлението/Договор срок, може да го направи с 30-дневно писмено
предизвестие. В този случай Абонатът дължи на VIVACOM неустойка в размер на
месечните абонаменти цени от датата на прекратяване на Договора до изтичане на
минималния договорен срок.
След изтичането на минималния срок на Договора, последният може да бъде прекратен от
страна на абоната с 30-дневно писмено предизвестие, без да се дължат неустойки.
При изтичане или прекратяване на договора между VIVACOM и Потребителя, към датата
на изтичане или прекратяване на договора/Допълнителното споразумение, в случаите,
когато са предоставени крайни устройства от VIVACOM, Потребителят е длъжен да върне
крайните устройства на лице, оторизирано от VIVACOM да ги приеме. Двете страни
подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ състоянието на предадените
крайни устройства към момента на подписването му.
9.
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.
За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат условията и правилата за
ползване на съответната абонаментна услуга.
С подписване на Заявлението/Договор за участие в промоцията абонатът декларира, че е
запознат, приема и ще спазва настоящите правила. Настоящите правила на промоцията се
прилагат като специални спрямо Общи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net
в договорното правоотношение за предоставяне на VIVACOM Net услугата.

ЗА БТК АД:________________________

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:___________________
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