
 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ 
 
„КОМБИНИРАНА ОФЕРТА С EON, (FIBER)NET И UNLIMITED” 

 
 
 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
 

Организатор на промоцията е “Виваком България” EАД, вписано в Агенция по вписванията с 
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 е валидна до 10.01.2023 г. Промоцията може да бъде прекратена и преди 
10.01.2023 г. при изчерпване на оборудването за предоставяне на някоя от услугите в 
комбинация. 

 
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 
Промоцията се провежда на територията на Република България. 
Информация относно промоционалните условия може да се получи на телефон 123 или на 
официалната интернет страницата на Vivacom: www.vivacom.bg. 
Промоцията е валидна през всички канали за продажба. 

 
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 
 
Промоцията е валидна за всички нови и съществуващи бизнес клиенти при сключване на нов 
договор за срок от 24 месеца за някой от пакетите EON (LIGHT, FULL, PREMIUM),  за 
абонаментен план Unlimited 50 и за някои абонаментни планове FiberNet L, XL, XXL,100, или 
Net 50/Net Slim, при следните промоционални условия:  

Комбинирана оферта с EON LIGHT, FiberNet L и Unlimited 10 

• 0.83 лв. без ДДС за първите 2 месеца и 43.65 лв. без ДДС, за оставащия срок на договора, за EON 
LIGHT в комбинация с VIVACOM FiberNet L и Unlimited 10; 

Комбинирана оферта с EON FULL, FiberNet XL и Unlimited 100 

• 0.83 лв. без ДДС за първите 3 месеца и 53.65 лв. без ДДС за оставащия срок на договора за EON 
FULL в комбинация с VIVACOM FiberNet XL и Unlimited 100; 

Комбинирана оферта с EON PREMIUM, FiberNet XXL и Unlimited 100 

• 0.83 лв. без ДДС за първите 3 месеца и 80.31 лв. без ДДС за оставащия срок на договора за EON 
PREMIUM в комбинация с VIVACOM FiberNet XXL и Unlimited 100; 
 

При сключване на договор при условията на настоящата промоция, клиентите получават:  

• Като част от пакета EON – едно приложение за Smart TV и мобилна телевизия EON Mobile 
TV със съдържанието от избрания EON пакет. 

• Като част от абонаментен план Unlimited 10: 
o 17 200 MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС; 
o безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, в EON Mobile за 

първите 3 месеца от срока на договора. 

• Като част от абонаментен план Unlimited 100: 
o 21 000 MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС; 
o 1 000 MB за роуминг в Сърбия, Турция и Северна Македония на месец за роуминг в 

определени мрежи в Турция, Сърбия и Северна Македония, валидни за целия срок 
на договора; 

o безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, в EON Mobile за 
първите 6 месеца от срока на договора. 

 
След изтичане на първоначалния срок на договора за съответната услуга се прилагат 
стандартните цени, посочени в договора и на www.vivacom.bg. След изтичане на 

http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/


 

 

промоционалния период, абонаментът за EON Mobile TV за пакети 60+ канала, Arena play, 
DiemaXtra отпада автоматично.  

 
 

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  
 

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите 
правила. 
Офертата не се прилага при липса на техническа възможност за предоставяне на EON и 
FiberNet/Net. 
Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки за EON пакети, допълнителните 
Smart TV приложение и мобилна телевизия EON, интернет услуги и мобилни гласови услуги. 
Промоцията не важи за безсрочни или 12-месечни договори. 
  
 
6. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

 
Правилата на промоцията са публикувани на интернет страницата на компанията - 
www.vivacom.bg. 
За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат Общите условия за 
предоставяне на услугата Vivacom IPTV/EON, FiberNet/Net и мобилна услуга. 
В случай на противоречие между клаузи на договора или Общите условия за предоставяне 
на съответната услуга и Официалните правила на промоцията с предимство се ползват 
Официалните правила на промоцията. 
Vivacom си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува измененията на 
интернет страницата си www.vivacom.bg. 
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