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 VIVACOM NET ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ 2010
21 ЮЛИ 2010г. – 21 ОКТОМВРИ 2010г. 

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 
 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
Организатор на промоцията e “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 започва от 21 ЮЛИ 2010г. и продължава до 21 ОКТОМВРИ 2010г. 
 
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 
Промоцията се провежда на територията на Република България, чрез: 

 VIVACOM центрове; 
 Партньорска мрежа; 
 Интернет сайта на VIVACOM www.vivacom.bg чрез канала за електронна 
търговия.  

 

Информация относно промоционалните условия, може да се получи на телефон 123 или 
на Интернет страницата на VIVACOM: www.vivacom.bg.  
 
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 
 
При подписване на едногодишен договор клиентите на услугите VIVACOM Net Start, 
VIVACOM Net Tempo,  получават 50% отстъпка от месечната цена за първите три месеца 
от срока на договор. След изтичане на промоционалните 3 месеца, клиентите заплащат 
стандартната цена на съответна VIVACOM Net услуга, посочена в  „Спецификацията на 
VIVACOM Net услугите и ценова листа". 
 
При подписване на двугодишен договор клиентите на услугите VIVACOM Net Start, 
VIVACOM Net Tempo  получават 50% отстъпка от месечната цена за първите шест 
месеца от срока на договор. След изтичане на промоционалните 6 месеца, клиентите 
заплащат стандартна цена на съответната VIVACOM Net услуга, посочена в  
„Спецификацията на VIVACOM Net услугите и ценова листа". 
 
 
Офертата е валидна за: 

 Нови клиенти на услугите VIVACOM Net; 
 Настоящи клиенти с договор на БТК ADSL/VIVACOM Net услуга, който изтича до 
три месеца. 

 
Офертата е валидна за следните пакети: 

 VIVACOM Net Start; 
 VIVACOM Net Tempo; 

 
Офертата не важи: 

 При подписване на безсрочен договор за услугите  VIVACOM Net 
 За настоящи клиенти на  БТК ADSL/VIVACOM Net, чиито договор изтича  след 
повече от три месеца. 

 За пакети на VIVACOM Net Slim услугата: 
 За пакети Хармония, Хармония 12, VIVACOM HOME,VIVACOM TRIO,VIVACOM TRIO 

BIZ, VIVACOM LINK BIZ; 
 За пакет БТК ADSL/VIVACOM Net Staff; 

 За пакети БТК ADSL/VIVACOM Net City; 

 За пакети БТК ADSL/VIVACOM Net BIZ 6; 
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 За пакети БТК ADSL/VIVACOM Net BIZ 12; 

 За клиенти на БТК ADSL/VIVACOM Net, ползващи се от преференциални условия 
за услугата като служители на партньори на БТК; 

 При липса на техническа възможност за предоставяне на  VIVACOM Net; 
 

 
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 са закупили нов VIVACOM Net пакет с подписване на 12 или 24 месечен 
договор, или продължат срока на настоящ договор на БТК ADSL/VIVACOM Net услуга  за 
нов период от 12 или 24 месеца чрез търговските канали, изброени в т.3 на настоящите 
правила. 
 
Промоцията не може да бъде комбинирана с други отстъпки и промоции за услугата  
VIVACOM Net. 
 
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА  
Всеки клиент, който има право да участва в настоящата промоция: 

 подава Заявление за услугата VIVACOM Net; 
 подписва договор за 12 или 24 месеца според правилата по т.4; 
 получава промоционална отстъпка 50 %  от  месечната цена за първите три 
месеца от срока на договор при 12-месечен договори или за първите 6 месеца от 
срока на договор при 24-месечен договор,  

 получава VIVACOM Net оборудването си за услугата VIVACOM Net: 
o на място, ако е избрал опция “Инсталирай сам” – Takeaway, 
o чрез куриер на DHL, ако е избрал опция “Инсталирай сам”  
o чрез специалист на VIVACOM, ако е избрал опция „Инженерна 

инсталация”. За тази опция клиентите на VIVACOM NET услугата дължат 
цена, съгласно цените и условията посочени в „Спецификацията на 
VIVACOM NET услугите и ценовата листа 

 в рамките на промоционалния период, клиентът не може да променя заявеният 
пакет на VIVACOM NET услугата. 

 
 
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ОТ СТРАНА НА АБОНАТА 
Клиент, който желае да прекрати договора за ползване на  VIVACOM NET услугата преди 
изтичането на избрания със Заявлението/Договор срок или срокът, за който е 
продължен договорът (при условията, предвидени в индивидуалния договор), дължи на 
VIVACOM плащане на месечните абонаменти от датата на прекратяване на договора до 
изтичане на съответния срок на договора.  
 
 
8. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 
Правилата на промоцията са публикувани на уеб сайта на компанията www.vivacom.bg и 
са на разположение на клиентите в обектите на VIVACOM по т.3.  
 
Участието в промоцията означава, че лицето приема настоящите правила. Настоящите 
правила на промоцията се прилагат като специални спрямо Общи условия за 
предоставяне на услугата  VIVACOM NET в договорното правоотношение за 
предоставяне на  VIVACOM NET услугата.  
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