
Промоционална оферта за частни и бизнес клиенти 

За периода от 1.03.2013 г. до 31.05.2013 г. 

 

 

Промоцията важи за всички частни и бизнес абонати на фиксираната гласова услуга, 

които сключат договор за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер (с 

търговско име +Mobi) за срок от 12/24 месеца в рамките на срока на промоцията. 

Абонатите, възползвали се от промоцията, получават 100% отстъпка от месечния 

абонамент за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер за първите 6/12 

месеца от срока на договора. 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Организатор на промоцията е “Българска телекомуникационна компания” АД (БТК, с 

търговско име VIVACOM).  

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията важи за периода от 01.03.2013 г. до 31.05.2013г., включително. 

 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез: 

 VIVACOM центрове; 

 Партньорска мрежа; 

 Акаунт мениджъри на VIVACOM; 

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

или на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg. 

 

4. СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Всички настоящи или нови частни и бизнес абонати (съгласно т. 5), които сключат 

договор с минимален срок 12/24 месеца за допълнителната услуга Виртуален 

мобилен номер, получават 100% отстъпка от месечния абонамент както следва: 

 При договори с минимален срок 12 месеца, отстъпката от 100% важи за 

първите 6 месеца;  

 При договори с минимален срок 24 месеца, отстъпката от 100% важи за 

първите 12 месеца; 

Договорът влизат в сила от датата на активиране на допълнителната услуга, при 

условията на промоцията.  

 

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 

 

 Право на участие имат нови и съществуващи частни и бизнес абонати на 

фиксираната гласова услуга на VIVACOM; 

 В промоцията не могат да участват абонати на ISDN постове ползващи 

автоматичен вход и абонати, ползващи достъп до мрежата на VIVACOM по 

безжична GSM технология; 

 В промоцията не могат да участват абонати, чиито телефонни постове са 

временно изключени по искане на абоната към момента на подаване на 

заявката и абонати и абонати, чиито телефонни постове са спрени поради 

неизплатени задължения към VIVACOM; 

  

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция:  

 подава Заявление за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер;  



 подписва договор с минимален срок 12 или 24 месеца според правилата по т. 

4;  

 получава промоционална отстъпка 100 % от месечната цена съответно за 

първите 6 или 12 месеца от договора; 

 За настоящи абонати активирането на Допълнителната услугата влиза в сила 

до 10 /десет/ дни от заявяването й.  

 За нови абонати активирането на допълнителната услуга с абонаментен план 

влиза в сила от датата на активирането на услугите, която зависи от датата на 

констативния протокол за активиране на услугата за конкретния нов абонат, 

съгласно приложената таблица: 

Дата на предоставяне на услугата Отчетен период 

от 25 до 2 число на месеца 8 

от 3 до 11 число на месеца 15 

от 12 до 20 число на месеца 22 

от 21 до24 число на месеца  1 

 

Договорът за допълнителната услуга Виртуален мобилен номер (с търговско име 

+Mobi) може да бъде прекратен от абоната с 30-дневно предизвестие. 

 

В случай на прекратяване на договора за фиксирана гласова услуга, договорът за 

допълнителната услуга Виртуален мобилен номер (с търговско име +Mobi) също се 

счита прекратен.  

 

Ако прекратяването по описаните по-горе начини се е случило преди изтичане на 

минималния срок на индивидуалния договор, прекратяването се счита предсрочно и 

абонатът дължи неустойка в размер всички месечни абонаментни такси (без 

отчитане на отстъпката по настоящата промоция) за периода от прекратяването до 

края на минималния срок. 

 

 

7. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 
 

Правилата на промоцията са на разположение на Интернет страницата на VIVACOM: 

www.vivacom.bg. Допълнителна информация може да се получи на телефонен номер 

123. 

 

Участието в промоцията означава, че абонатът приема настоящите правила и се 

задължава да ги спазва. 
 

За всички въпроси, неуредени от настоящите условия, се прилагат „Условия за 

предоставяне на услугата Виртуален Мобилен Номер”, достъпни на Интернет 

страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg. 
 


