
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ 
„Допълнителен пакет 5000 MB при зареждане на сметка в Pay by VIVACOM” 
 
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
Организатор на кампанията е „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК ЕАД, с 
търговско наименование VIVACOM), ЕИК 831642181, адрес гр. София 1784, бул. „Цариградско 
шосе“, № 115И. 
 
2. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията има за цел да стимулира регистрираните потребители на Pay by VIVACOM, които 
не са заредили сума нито веднъж, да го направят, за да могат да ползват пълната 
функционалност - плащания, преводи и др.  
 
3. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията е валидна в периода 14.5.2020 - 31.5.2020 г. 
 
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 
Участници в кампанията могат да бъдат потребители на Pay by VIVACOM, които: 

o са изтеглили и са се регистрирали с мобилен номер от мрежата на VIVACOM до 
13.5.2020 г., съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл Pay by 
VIVACOM, достъпни на адрес: https://www.vivacom.bg/bg/pay/terms-conditions 

o не са заредили сума в дигиталния си портфейл Pay by VIVACOM нито веднъж до 
13.5.2020 г. включително 

o са заредили успешно минимум 10 лв. в периода от 14.5.2020 до 31.5.2020 включително. 
o мобилният номер от регистрацията е активен към датата на получаването на 

допълнителния пакет от MB. 
 

Потребителите получават допълнителен еднократен пакет от 5000 MB, с валидност 30 дни, 
който ще им бъде активиран между 1.6.2020 г. и 15.6.2020 г. 

 
5. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Правилата на кампанията са на разположение на интернет страницата на 
дружеството https://www.vivacom.bg/. VIVACOM си запазва правото да променя Правилата по 
всяко време в периода на Кампанията, като публикува съответното изменение 
на https://www.vivacom.bg/. 
Допълнителна информация - на кратък номер 123 за клиенти на мобилни услуги на VIVACOM. 
Участието в кампанията означава, че потребителят приема настоящите правила. Настоящите 
правила на кампанията се прилагат с предимство спрямо Общите условия за ползване на 
електронно портмоне Pay by VIVACOM и Общите условия за уреждане на взаимоотношенията 
на БТК ЕАД. 
Платежните услуги през приложението Pay by VIVACOM се предоставят от „Пейнетикс“ АД – 
дружество за електронни пари, притежаващо лиценз, издаден от БНБ с решение №44 от 
11.04.2016 г. БТК ЕАД е доставчик на приложението Pay by VIVACOM и представител на 
„Пейнетикс“ АД, вписан в регистъра на БНБ по чл. 19 от Закона за платежните услуги и 
платежните системи. „Файър“ АД е доставчик на технически услуги за БТК ЕАД. 
Повече информация за услугата Pay by VIVACOM можете да намерите 
на https://www.vivacom.bg/bg/pay. 
 
Настоящите Правила влизат в сила от 14.5.2020 г. 
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