
 

 
 

 

  

ПРОМОЦИЯ 

VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“  

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

Организатор на промоцията e “Българска телекомуникационна компания” EАД (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 на промоцията e до 31.07.2018г. 

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията се провежда на територията на Република България, във всички обекти от  

магазинната и дилърска мрежа на VIVACOM;  
 

Информация относно промоционалните условия може да се получи на телефон 123 или на 

официалната интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.  

 

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията е валидна: 

За всички нови и съществуващи частни клиенти на услугата VIVACOM TV, подписали 24 

месечен договор при условията на оферта “Комбинирай и спести” за някой от пакетите: 

 

▪ VIVACOM TV S; 

▪ VIVACOM TV M; 

▪ VIVACOM TV L; 

▪ VIVACOM TV 2L. 

 

Съществуващите клиенти на Vivacom TV могат да се възползват от промоцията без 

заплащане на неустойки по действащ договор само ако към момента на участие в 

промоцията ползват ценови пакет с по-ниска месечна цена от месечната цена за избрания 

пакет или ако остават 3 (три) или по-малко месеца до изтичане срока на текущия им 

договор. 

 

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

отстъпка от месечния абонамент, съгласно условията на оферта „Комбинирай и спести“, 

както следва: : 

 

o 1.00 лв. с ДДС, за срока на договора, при 24 месечен срок, за пакет:  

▪ VIVACOM TV S;  

 

o 3.00 лв. с ДДС, за срока на договора, при 24 месечен срок, за пакет:  
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▪ VIVACOM TV M;  

o 5.00 лв. с ДДС, за срока на договора, при 24 месечен срок, за пакет:  

▪ VIVACOM TV L; 

o 6.00 лв. с ДДС, за срока на договора, при 24 месечен срок, за пакет:  

▪ VIVACOM TV 2L. 

След изтичане на първоначалния срок на договора се дължи стандартна цена за пакета.  

Офертата не се прилага при липса на техническа възможност за предоставяне на VIVACOM 

TV услуга. 

 

Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки за Телевизионни пакети; 

 

Промоцията не важи за безсрочни или 12 месечни договори. 

 

 

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.  

 

 

Промоцията не важи за Юридически лица. 

 

 

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 TV. 

 

В случай на противоречие между клаузи на договора за VIVACOM TV или Общите условия 

за предоставяне на услугата VIVACOM TV 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. 

http://www.btc.bg/
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