
 
 

Промоция VIVACOM Net/FiberNet 20 със 3 лв. отстъпка за 24 месеца 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

  

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА  

  

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК, с 

търговско наименование 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 за провеждане на промоцията е от 01 Март 2016 г. до 30 Ноември 2016 г. 

включително. 

  

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА  

  

Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез всички обекти 

от търговската мрежа на VIVACOM, партньорските му мрежи и търговски 

представители.   

  

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  

 

Частни и бизнес абонати, които сключат нов договор (включително при преминаване 

от пакетна към самостоятелна Net/FiberNet услуга от изброените пакети по-долу) или 

удължат срока на съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 

месеца, за срок от 24 месеца за пакет VIVACOM Net/FiberNet 20, получават 3 лв. 

отстъпка от месечния абонамент за целия срок на договора. След изтичане на срока 

на споразумението, абонатите заплащат стандартната цена за съответния VIVACOM 

Net/FiberNet пакет.   

 

Параметрите на пакетите: 

 Промоционална 

месечна абонаментна 

цена за целия срок на 

договора 

Стандартна месечна 

абонаментна цена за 24-

месечен срок на 

договора 

VIVACOM Net 20 12.80 лв./мес.  15.80 лв. 

VIVACOM FiberNet 20 12.80 лв./мес. 15.80 лв. 

 
*Цените са в български лева с включен ДДС.  

  

Сключването на договор при условията на промоцията не може да стане по-късно от 

30 Ноември 2016 г.  

  

Абонатите имат право да се възползват от настоящата промоция еднократно. При 

промяна на избрания пакет в периода на промоцията, отстъпката не се запазва.  

Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за избран 

основен пакет за услугата VIVACOM Net/FiberNet.   



 
5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)  

  

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите 

правила, които сключат нов договор за 24 месеца чрез търговските канали, изброени 

в т.3 на настоящите правила.   

 

Офертата не важи:  

• При подписване на безсрочен или 12-месечен договор за VIVACOM Net/FiberNet 

услуга;  

• За клиенти на VIVACOM Net/FiberNet, ползващи се от преференциални условия 

за  услугата като служители на БТК или служители на партньори на БТК;  

• При липса на техническа възможност за предоставяне на VIVACOM Net/FiberNet 

услуга;  

• При заявяване на друг пакет или на друга промяна по условията на договора, 

сключен при настоящите условия.  

 

6. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА  

  

Правилата на Промоция VIVACOM Net/FiberNet 20 с 3 лв. отстъпка за 24 месеца 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 настоящите правила въпроси се прилагат Общите условия за 

предоставяне на услугата VIVACOM Net/FiberNet.  

  

В случай на противоречие между клаузи на договора за VIVACOM Net/FiberNet или 

Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net/FiberNet 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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