
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА 

ПРОМОЦИЯ „ТЕСТВАЙ И ЗАКУПИ NOKIA C5 5MP”.  

 

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
Организатор на промоцията е „Българска телекомуникационна компания” АД 

(VIVACOM). 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 стартира на 01 ноември 2011г. и продължава до 30 ноември 2011г.  

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 
Промоцията е валидна за всички населени места на територията на Република 

България, в които VIVACOM предоставя своите услуги.  

 

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 
 
4.1. Нови или съществуващи абонати - физически лица, които: 

а) направят активация на нова SIM карта и сключат договор с абонаментен план за 

определен минимален срок; и 

б) закупят с пълно плащане на цената мобилен телефон Nokia C5 5MP ще имат право 

да върнат и заменят телефона с друг в срок от 7 (седем) календарни дни след 

закупуването му, като предоставят фактура и/или касов бон, удостоверяващ 

покупката, при условие, че: 

-  телефонът е в пълен комплект от оригинални аксесоари и кутия без видими щети, 

смачквания и надрасквания; 

- Дисплейът на мобилния телефон няма пукнатини или надрасквания. 

 

4.2. Замяна може да се прави само от понеделник до петък от 09.00 ч. до 18.00 ч. в 

търговския обект, където е закупен. В случай, че срокът за замяна по т. 4.1, б. „б” 

изтича извън посочените часове и дни, той се счита за продължен с първия работен 

ден след изтичането му, (т.е. ако срокът за замяна изтича в петък в 19.00 ч., 

клиентът ще има право да извърши замяната съгласно условията на промоцията до 

понеделник до 18.00 ч.; ако срокът за замяна изтича в сряда в 19.00 ч., той се 

удължава до четвъртък до 18.00 ч.). 

 

4.3. При връщане на устройството, клиентът може да замени телефона с друг на 

същата или по-висока цена, с доплащане на разликата. VIVACOM няма да върне 

заплатената сума в брой. Възможна е единствено замяна с друг мобилен телефон.  

 

4.4. Замяната на крайното устройство не е свързано с прекратяване на подписания 

договор за мобилна гласова услуга. Условията на промоцията не включват 

възможност за отказ от договора за мобилни услуги в срока за замяна. Ако клиентът 

прекрати предсрочно договора си, той дължи на VIVACOM неустойки в размер на 

общата сума от месечните абонаменти за периода до изтичането на първоначалния 

минимален срок на договора. 

 

4.5.  Сключването на договор при условията на промоцията не може да стане по-

късно от 30 ноември 2011. След изтичане на промоционалния период на 30 ноември 

2011 е допустима замяна единствено на мобилни телефони, закупени при условията 

на промоцията, за които не е изтекъл 7 дневния срок след покупката.  

 



4.6. В обхвата на промоцията попадат следните мобилни устройства: 
• Nokia C5 5MP 

 

4.7. Промоционалните условия не се прилагат в следните случаи: 
• При подписване на безсрочен договор за мобилна гласова услуга.  

• При сключване на договор за устройство на лизинг.  

• При закупуване на модел и марка устройство, непосочени в т. 4.6. 

 

5.  УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 
Право на участие имат физически лица, нови или съществуващи абонати на мобилни 

услуги на VIVACOM.  

 

Промоцията може да бъде комбинирана с други отстъпки и/или промоции за 

мобилната услуга на VIVACOM. 

 

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 
Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция: 

• подава Заявление за абонамент на мобилен гласов план от VIVACOM в 

търговски обект на VIVACOM.  
• подписва договор за 12 или 24 месеца според правилата по т. 4. 
• закупува в брой следнoто устройство -  Nokia C5 5MP. 

 
 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА АБОНАТА 
Клиент, който желае да прекрати договора за ползване на заявения абонаментен 

план преди изтичане на избрания със Заявлението/Договор минимален срок, дължи 

на VIVACOM плащане на общия размер на месечните абонаменти от датата на 

прекратяване на договора до изтичане на минималния срок на договора при 

условия, предвидени в индивидуалния договор.  

 

8. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 
Правилата на промоцията са на разположение на интернет страницата на 

компанията http://www.vivacom.bg/ . 

За всички неуредени в тези правила въпроси се прилагат условията за ползване на 

съответната абонаментна услуга и Общите условия за уреждане на 

взаимоотношенията между БТК АД и абонатите и потребителите на електронни 

съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна 

мрежа по стандарт GSM и UMTS.  

 

Допълнителна информация на кратък номер 123, безплатен за клиенти на мобилни 

услуги на VIVACOM.  

 

С подписването на Заявлението/Договор за участие в промоцията абонатът 

декларира, че е запознат, приема и ще спазва настоящите правила.  

 
 


