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Договор за електронни съобщителни услуги
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Настоящото споразумеят се сключва между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, вписано в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията е ЕИК 831642181. Със седалище и адрес на управление гр.София 1784. бул Цариградско шосе М> 
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Име и вид ма дружество: СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЕ Други ЕИК; 201617412
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Абонатът декларира, че се е запознал и е съгласен е 1 юднтиката ла кредитна оценка на абонатите на БТК ЕАД За неуредените 
въпроси се npwnarai Общите услови* на БТК ЕАД за съответната услуга.
Можете да откажеш да получавате маркетингови съобщения ла продукти и услуги на БТК ЕАД, чрез обаждане на номер 121 или 
SMS с текст STOP на 188188 ла мобилни услуги.
Личните данни, които Абонатът предоставя. както и личните данта, които БТК изготвя и генерира е процеса на предоставяне на 
услугите, се обработиш и съхраняват от страна на БТК в съответствие е Регламент (ЕС) 2016/679 иа Европейския парламент и на 
Съвета от 27,04 .2016 г, относно зашитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свобщиото 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за зашита на личните данни“), Подробни 
информация за педите и правното основание ча обработването на личните данни; категориите получатели иа лични данни, срока, 
за който ще <* съхраняват личните данни; нравела на субектите на данни във връзка е обработването на неговите лични данни от 
страна на БТК. както и информация за начина, но който те могат ла бъдат упражнени. данни за контакт е длъжноешото лице но 
защита на данните и всяка дру га информация, която (Хщшят регламент ла защита на личните данни изисква да бъзе предоставена 
на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в БТК, която е публикуване иа интернет 
страницата на БТК -  www.vivaeom.bg и е налични в търговските обект на БТК („Политика за поверителност).
11ри преносимост на номерата договорът влиза в сила от датата иа успешно реализиране на преносимостта
Страните се съгласяват обикновеният или усъвършенстван електронен подпис по смисъла на чл. 13 от ЗЕДЕП, чрез устройства за 
запис при ръчно полагане на подпис и/нчи иа парола и потребителско име за достъп до интернет сайтове на БТК ЕАД. да има 
силата на саморъчен подпис в отношенията им. В случай, че абонатът не е съгласен споразумението ла влезе в сила незабавно, 
същото влиза в сила 7 дни след подписването му. До влизането му в сила условията по това споразумение няма да се предоставят 
В посочения срок абонатът може да се откаже от това споразумение. Страните се съгласяват, че при договори» неизпълнение на 
някоя от страните, и шравиата страна има право да прехвърли на трето лице правата си по настоящото споразумение 
За допълнителни споразумения, при отказ на абоната, услугата продължава да се предоставя при условията на основния договор. 
Ако сте нов клиент m  V1VACOM, датата на издаване иа фактурата Ви се определя от датата, на която е завършена заявката за 
активация на Вашата услуга: При завършена заявка в периода от 3-ти до 11-та, Вашата фактура Ще «е издава на 15-го число от 
месеца. При завършена заявка в периода от 12-ти до 20-ти, Вашата фактура ще се издава на 22-ро число от месещ При завършена 
заявка в периода от 21-ви до 24-ти. Вашата фактура ще се издава на 1 -во число от месеца. При завършена заявка в периода от 25- 
ти до 2-ри. Вашата фактура ще се издава на 8-мо число от месена. Ако сте настоящ клиент на VIVACOM и сключите договор за 
нови абонаментни услуги под съществуващия Ви Клиенгеки номер, то датата иа издаване на фактурата за новата Ви услуга, ще 
съвпадне с датата на факту риране на услугите по съшия К м е т с к и  номер Срокът за плащане на Вашата месечна фактура е 18 дни 
от датата на издаване Първата Ви фактура включва: а.) частичен месечен абонамент за периода от датата иа активация ло датата 
на отчетния период и б.) пълен месечен абонамент за следващия месец, а също и сумите за всички използвани у слуги (разговори. 
SMS и др.) от датата на активация до датата на отчетния период Ако заявената от Вас услуга налага заплащане на стартов пакет, 
цеиата му се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура. А ко втората фактура е на стойност, по- 
ниска от цената на стартовия пакет, остатъка от цеиата т е  се приспада в следващи фактури, до пълното й възстановяване В 
случай, че има внесен допълнителен депозит при подаване на заявление за услугата, същият се възстановява след заплащане в 
срок на три поредни фактури

http://www.vivaeom.bg


ci iupa:iy м ен  и ето

12 месеца 28.1.2019 28.1.2020

С прекратяването на споразумението се прекратяват и всички допълнителни споразумения към 
него, включително и тези за допълнителни услуги. В случай, че споразумението бъде прекратено 
преди изтичането на уговорения между страните срок по искане или по вина на абоната, 
включително незаплащане на дължими суми, абонатът дължи на БТК ЕАД неустойка в размер 
на всички месечни абонаментни цени, включително за допълнителни услуги със срочен 
абонамент, без отстъпки, за периода от прекратяване до изтичане на уговорения минимален 
срок. Независимо от основанието за прекратяване на споразумението, когато това е преди 
изтичане на минималния му срок, абонатът следва да възстанови на БТК ЕАД стойността на 
предоставените безплатно устройства, отстъпки, бюджет и/или субсидии по това споразумение. 
При нарушение на ограниченията в начина и целите за използване на услугата, БТК ЕАД има 
право незабавно да спре услугата и/или да прекрати споразумението. В такъв случай абонатът 
дължи неустойка за предсрочно прекратяване, както и обезщетение в размер на всички вреди, 
причинени на БТК ЕАД от това нарушение - санкции, обезщетения и други разходи по 
претенции на трети лица.
След изтичане на минималния срок споразумението автоматично продължава действието сн за 
неопределен срок при същите условия, и може да бъде прекратено от абоната с 30-дневно 
писмено предизвестие. В случай, че БТК ЕАД е предоставило на абоната оборудване, абонатът се 
задължава да го върне в добър търговски вид в срок до 30 дни от датата на прекратяване на 
споразумението в магазин на БТК ЕАД, като се подписва нриемо-нредаватслеи протокол, 
удостоверяваш състоянието иа оборудването към момента на връщането му. Ако оборудването 
не бъде върнато в срока или в добър търговски вид, абонатът дължи неустойка в размер на 
цената на оборудването по ценовата листа на БТК ЕАД.
БТК ЕАД има право да променя общите условия и условията по това споразумение, като 
изпрати 30-дневно писмено предизвестие до абоната. В случай, че промяната е по инициатива на 
БТК ЕАД, абонатът има право да прекрати споразумението с писмено предизвестие, подадено до 
1 месец от датата на влизане в сила на изменението.
Общата прогнозна стойност на договора за изпълнение на услугата, съгласно тарифния план на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не може да надвишава 28 000,00 лв., без ДДС за срока на действие на договора. 
Възложителят не е длъжен да усвоява пълния размер на прогнозната стойност.
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