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V 1 V A C O M Код на Акаунт Менид*кър/ Code 55364
Магазин/Дистрибутор / Shop / BUSN4

Договор за електронни Входящ № / Input №:

съобщ ителни услуги / C ontract for 
electronic com m unications services

Договор №/ Contract №: АСА000413942-19022015 -17
Клиентски код/ Customer code: 5316434
Клиентски номер/ Customer number: 5316571

Настоящото споразумение се сключва между „Българска телекомуникационна компания'1 ЕАД, вписано в Търговския 
регистьр на Агенцията по вписванпята с ЕИК 831642181. със седалище и адрес на управление: гр.София 1784. бул. 
Цариградско шосе № 115И, и /

1 .А БО Н А Т/SUBSCRIBER
!;Име на дружество / Company Name ‘Вид дружество / С. Туре
ОБЩИНА ИСКЪР Д р у ги
*ЕИК (код по БУЛСТАТ) / Unified ID Code ДДС номер / VAT Number
000413942
Отбележете, ако не желаете да получавате детайлна разпечатка. /1 do not wish to receive a CDR.
‘Кредитен статус (предоставя се от VIVACOM) / Credit *Кредитна референция (предоставя се от БТК) / Credit

2 .А Д РЕ С И /ADDRESS
2.1 Адрес по регистрация / Registered Address
’Град / Село / City / Town / Village Облает / Region *Пощ. Код / P.O.
ИСКЪР 5868
Жк. / House Name Улица / Бул. / Пл. / Street No Блок / House Вход / Entrance Етаж / Floor Апартамент/

"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
З.ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОТ СТРАНА НА АБОНАТА / CONTACT PERSON FOR SUBSCRIBER

3.1 Материално отговорно лице / Business MOL
“Име / Name Презиме / Middle Name Фамилия / Family Name
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ИОРДАНОВ
*ЕГН / Personal ID '‘Номер на лична карта / Документ за Издадена от / Place of Издадена на / Date of
5508084089 Лична карта
Националност/ ^Телефонен Н омер/ Втори Телефонен Номер / Електронна поща / E-mail
Бъл гария/Bulgaria
3.2 Упълномощен представптел / Authorized Signatory
*И ме/ Name Презиме / Middle Name Фамилия / Family Name
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ИОРДАНОВ
*ЕГН / Personal ID *Номер на лична карта / Документ за Издадена от / Place of Издадена на / Date of
5508084089 Лична карта
Националност/ *Телефонен Номер / Втори Телефонен Номер / Електронна поща / E-mail
Бъл гария/Bulgaria

4. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ / PAYMENT TERMS
Желая издаване на самостоятелна сметка за услугите по това споразумение / 1 wish to receive a separate bill for the

✓ Желая услугите по това споразумение да се включат в обща сметка, по клиентски номер
5316571

Всички условия и елементи на избраната от абоната услуга са включенн в приложение към настоящото споразумение. / АП 
_________________________ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ / OTHER CONTRACTUAL TERMS
С подписването на настоящото споразумение абонатьт декларира, че се е запознал и е съгласен с Политиката за кредитна 
оценка на абонатите на БТК ЕАД и с Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между БТК ЕАД и абонатите и 
потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна 
клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS, които се прилагат за всички неуредени въпроси. /
В.У siatling this Agreement. the subscriber declares that he has read and agrees with the Policy for subscriber credit assessment of
Абонатът декларира, че e информиран относно възможността да откаже да получава маркетингови съобщения за продукти 
и услуги на БТК ЕАД, чрез обаждане на номер 121 или SMS с текст STOP на номер 188188 за мобилни услуги. / The
Споразумението влиза в сила и услугата се предоставя при условие, че: (а) абонатът няма непогасени задължения към БТК 
ЕАД и (б) Кредитната оценка на абоната е положителна, а в случай на отрицателна такава, то абонатът е заплатил 
определения от БТК ЕАД паричен депозит. БТК ЕАД уведомява абоната за резултатите от кредитната оценка и за размера 
на дължимия депозит по телефона. /__________________________________________________________________________________
Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра. по един за всяка от страните. /
При преносимост на номерата договорът влиза в сила от датата на успешно реализиране на преносимостта. /
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Страните се съгласяват в отношенията им, обикновеният или усъвършенстван електронен подпис по смисъла на чл. 13 от 
ЗЕДЕП. да има силата на саморъчен подпис, включително, но не само, при сключване и изменение на договори за услуги 
чрез използване на устройства за запис при ръчно полагане на подпис и/или на парола и потребителско име за достъп до 
интернет сайтове на БТК ЕАД.______________________________________________________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОТ СТРАНА НА БТК ЕАД / CONTACT PERSON FOR BTC EAD
'И м е / Name Презиме / Middle Name Фамилия / Familv Name
ATAHAC ИВАНОВ ЕНЧЕВ
‘Код на магазин/дилър Dealer / *Код на Акаунт Мениджър / Телефонен Н омер/ Електронна поща / E-mail
BUSN4 55364 876400776 atanas.enchev@vivacom.bs
Таен въпрос Кой е любимият Ви цвят? / What is vour favorite color?
Отговор на таен въпрос/ БЯЛ

Дата на влизане в сила на споразумението / Дата на изтичане на срока на споразумението/
19.02.2015 19.02.2017

Срок на сиоразумението / Duration of the Agreement________________________  24 месеца / 24
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 дьлжими суми, абонатът дължи на БТК ЕАД неустойка 
п 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 безплагно устройства, бюджет и/или субсидии по това 
споразумение.
При нарушение на гаранции и задължения на абоната, свързани с ограничения относно начина 
и целите за използване на услугата, БТК ЕАД има право незабавно да спре предоставяне на 
услугата, както и да прекрати споразумението. В такъв случай абонатът дължи на БТК ЕАД 
неустойки за предсрочното му прекратяване, както и обезщетение в размер на всички вреди, 
причинени на БТК ЕАД поради нарушение на посочените гаранции, включително от наложени 
санкции, изплатени обезщетения, разходи, свързани със съдебни или извънсъдебни процедури 
по претенции на трети лица, произтичащи от нарушение на задълженията по-горе.
With the termination of this Agreement shall be terminated any additional agreements thereto,
Абонатът се съгласява, след изтичане на минималния срок, ако не е отправил едностранно 30
дневно писмено предизвестие за прекратяване на споразумението, то автоматично да 
продължи своего действие за неопределен срок при същите условия. След изтичане на 
минималния срок, абонатът може да прекрати споразумението с 30-дневно писмено 
предизвестие, без да дължи неустойки.
В случай, че при предоставяне на услугата БТК ЕАД е предоставило на абоната оборудване, 
абонатът се задължава да върне така предоставения при активирането на услугата пълен 
пакет оборудване в срок до 30 дни, считано ог датата на прекратяване на споразумението. 
Оборудването следва да се върне в магазин на БТК ЕАД, с поднисване на приемо-предавателен 
протокол, удостоверяващ състоянието на предоставеното оборудване към момента на 
връщането му. В случай на невръщане на оборудването в срока или в състоянието по 
пастоящата точка, абонатът дължи заплащане на неустойка в размер на цената на последното, 
съгласно ценовата листа на БТК ЕАД.
In the event that upon provision of the service BTC EAD has provided equipment to the subscriber ,
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БТК ЕАД има право да променя общите условия и условията по това споразумение, като 
изпрати 30-дневно писмеио предизвестие до абоната. В случай, че промяната е направена по 
инициатива на БТК ЕАД, абонатът има право да прекрати споразумението с писмено 
предизвестие, подадено до един месец от датата на влизане в сила на изменението.
BTC is entitled to change the general terms and conditions of this Agreement by giving 30 days
ia  БТК ЕАД / For BTC EAD: , СИД7

АТАНАС ЕНЧЕВ

.....f .....

ЗА АБОНАТ / For SUBSCRIBER:

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

(Име / Name) (Фамилия / Family (По'дпис / (печат /
name) Signature) Stamp)

л

Ьверд/*Би 7
‘‘ 4:;-V?VA ПлеВен /

Д ата /Date: 19.02.2015

(Име / Name) (Фамилия/ Familyt~ ^ ^ S t i i f i ^ - < ^ :;fne4aT/ 
name) Signature) Stamp)

Преди да положите Вашня подпис, моля да прометете 
вннмателно настоящпя договор, както и прилож им те  
общи условия на предприятието. / Before applying your

Д ата /Date: 19.02.2015
Съгласен съм да получавам маркетингова информация за продукта и услуги на трети 
лица.
1 agree to receive marketing information about products and services of third parties.

Подпис / Signature:

Желая настоящото споразумение да влезе в сила незабавно.
В случай, че абонатът не е съгласен споразумението да 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. За допълнителни споразумения, при отказ на абоната, услугата

Подпис / Signature:

Добре дошли в семейството на най-големия телекомуникационен оператор.
Важно е да знаете... /

1. Определяне на отчетната Ви дата:

Ако сте нов клиент на VIVACOM. Вашата фактура ще се издава в един и същи ден на всеки календарей месеи. Датата на 
издаване на фактурата Ви се определя от датата, на която е завършена заявката за Вашата услуга:
• При завършена заявка за активация на нова услуга от VIVACOM в периода от 3-ти до 11-ти, Вашата фактура ще се 
издава на всяко 15-то число от месеца

• При завършена заявка за активация на нова услуга от VIVACOM в периода от 12-ти до 20-ти. Вашата фактура ще се 
издава на всяко 22-ро число от месеца

• При завършена заявка за активация на нова услуга от VIVACOM в периода от 21-ви до 24-ти, Вашата фактура ще се 
издава на всяко 1-во число от месеца
• При завършена заявка за активация на нова услуга от VIVACOM в периода от 25-ти до 2-ри, Вашата фактура ще се 
издава на всяко 8-мо число от месеца
Ако сте настоящ клиент на VIVACOM и сключите договор за нови абонаментни услуги под съществуващия Ви Клиентски 
номер, то датата на издаване на фактурата за новата Ви услуга, ще съвпадне с датата на фактуриране на услугите по същия 
Клиентски номер.

2. Ако заявената от Вас услуга има включени услуги (минути, SMS, данни и др.), в зависимост от датата на активация на 
услугата, Вие получаваге пропорционален брой включени услуги спрямо дните, оставащи до датата на издаване на 
Вашата първа фактура. След изчерпване на включените услуги, Вашето потребление се таксува спрямо тарифния Ви план. 
Пропорционалният брой включени услуги ще бъде описан в първата Ви фактура. В случай на промяна на тарифния план, 
неизразходваните услуги от стария абонаментен план не се прехвърлят към новия.

3. Първата фактура се издава на първата дата на отчетния Ви период след активация на услугата. Първата Ви фактура 
включва:
• частичен месечен абонамент за периода от датата на активация до датата на отчетния период.
• пълен месечен абонамент за следващия месец, а също и сумите за всички използвани услуги (разговори, SMS и др.) от 
датата на активация до датата на отчетния период.

Срокът за плащане на Вашата месечна фактура е 18 дни от датата на издаване.
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4. Ако заявената от Вас услуга налага заплащане на стартов пакет, цената му се възстановява във втората фактура, след 
заплащане в срок на първата фактура. Ако втората фактура е на стойност. по-ниска от цената на стартовия пакет, остатъка 
от цената ще се прислала в следващи фактури, до пьлното 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.

5. Проверявайте бързо и лесно Вашите месечни сметки и фактури на www.vivaonline.bg- порталът, през който можете да 
следите Вашите услуги, текущо потребление, включени услуги, задължения, плащания, да активирате безплатна 
детайлизирана справка, да получавате електронно подписана е-Сметка и много други възможности.

6. Детайлизирана справка за последващ период или за период до 6 месеца назад, може да бъде заявявана за бизнес и 
частни клиента на мобилни и фиксирани услуги.

7. За всички мобилни и IPTV услуги се определя Максимална Финансова Граница, в зависимост от избрания от Вас 
абонаментен план. Това е стойността, до която можете да извършвате потребление в рамките на отчетния период. Ако 
тази граница бъде надвишена, услугите Ви може да бъдат ограничени.

8. Ако заявите промяна на мобилен тарифен план през текущия Ви отчетен период, а не на последна дата на отчетния 
период:

• Започвате да използвате новият мобилен тарифен план в 00:00ч. на деня, следващ промяната на тарифа;

• Предоставените Ви включени услуги (минута. SMS, данни и др.) по стария тарифен план за периода от последната 
отчетна дата до деня на влизане в сила на новата тарифа се преизчисляват пропорционално. Ако сте използвали повече от 
пропорционалните включени услуги по старата тарифа, след влизане в сила на новия план те ще Ви бъдат таксувани 
според стария тарифен план и няма да бъдат приспаднати от включените услуги по новия.

• Потреблението, осъществено в деня на заявяване на промяната на мобилния тарифен план, ще се таксува според стария 
тарифен план и, ако не сте изразходвали предоставените Ви пропорционални включени услуги по него, ще може да 
използвате от тях. Предоставените пропорционални включени услуги по стария тарифен план, които не са били 
изразходвани, се губят.
• По новия мобилен тарифен план получавате пропорционални включени услуги от датата, в която е влязъл в сила, до 
следващата отчетна дата.

• В първата фактура след промяната на тарифен план ще Ви бъдат начислени частичен месечен абонамент за новия 
тарифен план за периода от датата на промяна до датата на отчетния период и пълен месечен абонамент за следващия 
отчетен период. По стария тарифен план Ви се връща начисленият частичен месечен абонамент за периода от датата на 
промяна до датата на отчетния период.

• В случай, че договорът Ви е срочен, можете да заявявате смяна на мобилен тарифен план само към план с по-висок 
месечен абонамент.

• Ако сте направили смяна на мобилен тарифен план към такъв с по-висок месечен абонамент, можете да заявите промяна 
към тарифен план с по-нисък месечен абонамент само, ако планът е този, за който последно е подписан договор. В случай, 
че тарифният план вече не се предлага за нова активация или промяна, смяната не може да бъде извършена.

гАч

□;.;zx t-<j

VIVA.COM Обслужеэне на Клиент** 
Гр. София, П сщ е н ски  ке д  1784 
Псщ енскэ кутия N? 44 
v/ w w . v iva co m .b g  
-*■259 67 122
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I.И нформации за клиента / Com pany Information 2 .Информация ta документа / Document Reference Info
*Име на дружество / Company Name *Вид дружество / Клиентски код / Customer code 15 3 16434
ОБЩ ИНА ИСКЪР Други На една страница могат да се заявят общо 25 номера. За повече

*ПИК (код по БУЛСТАТ) / Unified ID Code номера, моля, попълнете догтълнителна форма R2. Всички номера в

0 0 0 4 13942 тези списъци са със стандартни мрежови настройки. There are 25

I W 4 C .O I V I Ьи tiiec/K opuopai i i b i i i i  клиента  
Приложение Тарнфни планове

B u s in e s s /C o rp o ra te  A nnex  T a r i f f  p lan s

Приложение към споразумение номер / Annex
to contract number

A C A 000413942-19022015-18

2.До1п,лн1иели11 leraii ni no договора / Contract Details
2.1. Общ брой мобилни номера / Total Num ber o f  mobile numbers 100

- bpoii прсподписани ном ера/N um ber o f existing mobile numbers
- Брой нови мобилни ном ера/ Num ber o f  new mobile numbers 100

2.2. Врой номера сьс заявен роуминг / Requested numbers for roaming
2.3. Брой заявени специални номера /  Requested for special numbers

• Врой З л а т и  номера / Requested Gold numbers
Врой Сребърни номера / Requested Silver numbers

2.4. Отстъпка от месечен абонамент / MRC Discount:
50.00 %
К лиенты  не може да преминава от тарифен план с по-висока месечна такса към тарифен план с по-ниска месечна такса за срока на договора: 
К лиенты  може да преминава от тарифен план с по-ниска месечна такса към тарифен план с по-висока месечна такса по всяко време на 
договора:

а ко има карги активнрани на избрания план, получава съшите отстыж и:
The customer is not allowed to change tariff plan from one with higher monthly fee to one with lower monthly fee.
The customer is allowed to change tariff plan from one with lower monthly fee to one with higher monthly fee at any time during the contract period.i|H£

2.6. Стойност на предоставените безплатно устройства, бюджет и/или субсидии по това споразумение.
11редоставения бюджет/субсидия следва да се усвои по заявка на абоната до 9 месеца от подписване на 
споразумението. Бюджетът/субсидията не може да се прихваща срсщу задължения по споразумението. Value

ДЕЙСТВИЕ / ACTION
Добавяне на нови услуги /  Add new services

3.Заявка за номера и услуги / Num ber and S e n  ice Request
СТЪПКА I / Step I |СТЪ П К А 2 / Step 2

№
Мобилен

номер
Тип
Type

Вид
Номер

Стар Тарифен План 
Old T ariff Plan

Нов Тарифен План 
New T ariff Plan

Пакети
Bolt-ons

Роуми
нг

Клиентски
номер

SIM Сериен Номер 
(ICC)

876207793 Нов / New Обикнове 
н / Normal

Prod Start 8935903220003206550

876207789 Нов / New Обикнове 
н / Normal

Profi Start 89359032200032065?I

876207786 Нов / New Обикнове 
н / Normal

Profi Start 8935903220003206552

876207785 Ho b / N ew Обикнове 
н / Normal

Profi Start 8935903220003206553

876207768 Нов / New Обикнове 
н / Normal

Profi Start 8935903220003206554

876207764 Hob / New Обикнове 
н /  Normal

Profi Start 8935903220003206555

876207761 Hob / New Обикнове 
н /  Norma]

Profi Start 8935903220003206556

876207758 Нов / New Обикнове 
н / Normal

Profi Start 8935903220003206557

876207757 Нов / New Обикнове 
н / Normal

Pro II Start 8935903220003206558

1(1 

I I

876207756 Ho b / N ew Обикнове 
н / Normal

Profi Start 8935903220003206559

876207798 Ho b / N ew ' Обикнове 
н / Normal

Profi Start 8935903220003206560

12
876215343 Hob / New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206561

13
877744529 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206562
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1-1
877744508 Нов / New Обикмове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206563

15
877744527 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206564

16
877744526 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206565

17
877744614 Нов / New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206566

18
877744589 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206567

19
877744142 Нов / New Обикнове 

н /  Norm al
Profi Start 8935903220003206568

20
877744181 Нов / New Обикнове 

и /  Normal
Profi Start 8935903220003206569

21
877744731 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206570

22
877744693 Нов / New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206571

23
877744689 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206572

24
877744675 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206573

25
877739294 Нов / New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206574

2(>
877759131 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206575

27
877759305 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206576

28
877759841 Нов / New' Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206577

29
877759839 Нов /  New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206578

30
877759166 Нов / New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206579

31
877759637 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206580

32
877759604 Нов / New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206581

33
877759603 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206582

3-1
877752648 Нов /  New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206583

35
877752647 Нов / New Обикмове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206584

36
877752645 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206585

37
877752643 Н о в /N e w Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003206586

38
877752642 Нов / New Обикнове 

н /  Norm a
Profi Start 8935903220003206587

39
877752641 Нов / New' Обикнове 

н / N orm a
Profi Start 8935903220003206588

-10
877752629 Нов / New Обикнове 

н / Norm a
Profi Start 8935903220003206589

41
877752615 Нов /  New Обикнове 

н / Norm a
Profi Start 8935903220003206590

42
877752597 Н о в /N e w Обикнове 

н /  N onna
Profi Start 8935903220003206591

43
877752596 Нов / New Обикнове 

н / N onna
Profi Start 8935903220003206592
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44
877752685 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206593

45
877752548 Нов / New Обикнове

н / Normal
Profi Start 8935903220003206594

46
877749845 Нов /  New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206595

47
877739262 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206596

48
877739269 Нов / New- Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206597

49
877739814 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206598

50
877760898 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003206599

51
877760862 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

0

52
877760861 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

1

53
877760841 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

2

54
877760837 Нов / New- Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

3

55
877760874 Нов /  New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

4

56
877760872 Нов / Ne\v Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003200660

5

57
877760824 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

6

58
877760821 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

7

59
877760819 Нов / New' Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003200660

8

60
877752618 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200660

9

61
877762813 Иов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200661

0

62
877762845 Нов /  New Обикнове 

н /  Normal
Profi Start 8935903220003200661 

1

63
877760094 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200661

2

64
877735817 Нов /  New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200661

3

65
877756753 Нов / New- Обикнове 

и /  Normal
Profi Start 8935903220003200661

4

66
877756733 Нов /  New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200661

5

67
877756732 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Proll Start 8935903220003200661

6

68
877756729 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200661

7

69
877756716 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200661

8

70
877756746 Нов / New Обикнове 

п /  Normal
Profi Start 8935903220003200661

9

71
877756743 Нов /' New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200662

0

72
877756741 Н о в /N e w Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200662

1

73
877756736 Нов / New Обикнове 

н / Normal
Profi Start 8935903220003200662

2
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V K V A C U M Ьизнес/Корпоративни к л и е н т  
Приложение Устройства

Business/Corporate Annex Devices

Приложение към споразумение
номер / Annex to contract number

AC A 000413942-19022015-17

1 .Информация }a к л и е н т  / Company Inform ation
Н1мс на дружество 7 Company Name 
ОБЩИНА ИСКЪР

*ЕИК (код по БУЛСТАТ) / Unified ID Code 
000413942

2.Информация ui документа / Document Reference Info
Клиентски код / Customer code 
5316434

*Общо заявени номера Total

На една страница могат да се заявят общо 50 устройства . За 
повече устройства, моля, попълнете допълнителна форма А4. 
There are 50 devices per Request Form. For more devices, please fill

j.A n a p a n i / Euuhmient

№ Марка / Make Модел / Model Количес
TBO

Единична
цена Общо / Total

I 0.00 л в.
2 0.00 л в.
J 0.00 лв.
4 0.00 л в.
> 0.00 л в.
Ь 0.00 л в,
1 0.00 л в.
8 0.00 л в.
9 г,.но.
10 0.00 л в.
И 0.00 лв.
12 0.00 л в.
и 0.00 л в.
14
15 0.00 л в.
16 0.00 л в,
17 0.00 л в.
IS 0,00 л в.
19 0.00 лв.
211 0 .00 л в.
21 0.00 л в.11 0.00 лв.
23 0.00 л в.
24 0.00 л в.
3 ? (t.00 лв.
26 0.00 л в.
2 ' 0.00 л в.
2ft 0.00 л в.
29 0.00 л в.
30 0.00 лв.
31 0.00 л в.
32 0.00 лв.
33 0.00 л в.
34 0.00 л в.
35 0.00 л в.
36 0.00 л в.
37 0.00 ли.
38 0.00 ли.
39 0.00 л в.
40 0.00 л в.
41 0.00 л в.
42 0.00 лв,
43 0.00 лв.
44 0.00 лв.
4? 0.00 лв.
4(i 0.00 лв.
47 0.00 лв.
4.S П.Мп
49 0.00 лв.
5<) 5.00 лв.
Сума пред» начислено ДДС и преди отстъпка / Subtotal before VAT and Discount 0.00 л в
Отстъпка (сума) / Discount (amount) 0.00 лв.
Сума преди начислено ДДС и след отстъпка / Subtotal before VAT and after Discount = 0.00 лв.
ДДС 20 % J VAT amount - 20% + 0.00 лв.
Общо / TjbtiiJ 

............. ---------------------------------------------------------- . -------------------------
= 0.00 л в.
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П араметри на мобилни услуги кыч 
Договор за електронни съобщ ителни услуги/

Заявка Договор Номер/

ACA000413942-19022015-17

Profi Start
Месечен абонамент, цена в лева без ДДС/ Monthly subscription price per 5.00

Включени услуги/ Included services

Стандартно тарпфиране след включените минути/ Standard tariff after the included minutes are consumed
Вид разговор/ Type of call Цени за стандартно тарифиране в лева без ДДС/

Разговори към всички мобилни абонати на VIVACOM/ Calls to all 0.18
Разговори към всички фиксирани мрежи и към номера 0700/ Calls to all 0.18
Разговори към други мобилни мрежи в страната/ Calls to other mobile 0.36
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM / към други 
мобилни мрежи/ Video calls to mobile VIVACOM network/ to other

0.408 / 0.492

Видео разговори към международно оператори/ Video calls to 1.35
Разговори към Международно дестинации Група 1 /Група II / Група III 
Информация за държавите. конто влизат в съответната група е 
достъпна на официалната интернет страница на VIVACOM -  
W W W . v i vacom. bg/
Pnllc tn 1п1ргпяНппя1 Dpctinatinnc Пгпмп 1 / firm in I I  / П тм п I I I

0.300/0 .633 / 1.050

WAP през CSD/ WAP via CSD 0.05
GPRS до достигане / след достигане на потребление от 33.33 лева без 
ДДС/ GPRS until / after reaching the consumption o f 33.33 BGN. VAT

1.500 /0.067

Цена за един SMS към мрежата на VIVACOM / други мрежи в 
страната / към международни оператори/ Price per SMS to all networks

0.117/0 .175

Цена за един MMS към всички мрежи в страната/ Price per MMS to all 0.50
Разговори към номер 124123/ Calls to the number 124123 0.13
С та н д а р т »  цени на услуги за мобилни абонати на VIVACOM в Роуминг/ Standard prices of services for VIVACOM mobile

1. Роуминг - преференцпални оператори/ Roaming - preferential operators
Изходящи разговори/Outgoing calls Входя 

щи 
разгов 

ори/ 
Incomi 
ng calls

Изпра
шане

на
SMS/
Send
SMS

GPRS 
на MB/ 
GPRS 

per MB

Роуминг Зона/ Roaming zone Цени за 
разговори до 

България, 
страна на 

пребиваване и

Цени за 
разговори до 

зона Балкани/ 
Prices for calls 

to Zone Balkans

Цени за 
разговори до 
зона Европа/ 
Prices for calls 
to Zone Europe

Цени за 
разговори до 
зона Други 
държави/ 

Prices for calls
. . . / .....  t 1» 1.....

Европейски Съюз/ European union 0.372 4.992 4.992 4.992 0.098 0.118 0.391
1>алкани/ Balkans 1.908 2.158 2.158 4.992 0.825 0.492 12.492
Европа/ Europe 3.325 4.992 4.992 4.992 1.492 0.575 13.325
Други държави/ Other countries 4.992 4.992 4.992 4.992 1.658 0.658 14.158

2. Роуминг - непреференциални оператори/ Roaming - non-preferential operators
Изходящи разговори/ Outgoing calls Входя

Ш И

разгов 
ори/ 

Incomi 
ng calls

Изпра
щане

на
SMS/
Send
SMS

GPRS 
на MB/ 
GPRS 

per MB

Роуминг Зона/ Roaming zone Цени за 
разговори до 

България, 
страна на 

пребиваване и 
зпня F.C7 Prires

Цени за 
разговори до 

зона Балкани/ 
Prices for calls 

to Zone Balkans

Цени за 
разговори до 
зона Европа/ 
Prices for calls 

to Zone Europe

Цени за 
разговори до 
зона Други 
държави/ 

Prices for calls 
—iH-ZillLiLXAliliir—
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Европейски Съю з/ European union 0.372 5.825 5.825 5.825 0.098 0.1 0 .3 9 1

Балкани/ Balkans 4.158 4.158 4.158 5.825 .325 0.825 16.658

Европа/ Europe 5.825 5.825 5.825 5.825 2.075 0.825 19.158

Другп държави/Other countries 5.825 5.825 5.825 5.825 2.075 0.825 20.825
*Повече информация за разпределението на държави по зоны, както и списък на преференциални оператора може да се намери 
на етриницата на VIVАСОМ - www.vivacom.bg 
**Всички цени са в лева без ДДС
Вш)ео обажОанията се таксуват двойно спрямо цената на гласовите обаждания според роуминг зоната.______________________
(  iiciiiia.iini правила и условия:/ Special terms and conditions:
Гарифпрането e на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди, след това разговоры се тарифира на 
сок\ ила.
Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност или в роуминг. Неизползваните минути 
се прехвьрлят за следваш месец. Не може да се прехвърли повече от включените в пакета минути.
Трафикът на даннм се тарифира на 1 КВ.
"В случай на промяна на тарифиия план, неизразходваните услуги от стария не се прехвьрлят. Ако промяната на тарифния план е 
по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално. спрямо 
дните. в конто е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария 
тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бьдат преизчислени според новия тарифен план.
Условията на новия тарифен план влизат в сила до 24 часа от заявяване на промяната.
Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени 
предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги."
Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Profi Start е 60 лв. При промяна на 
абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с 
границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с 
обаждане към Центъра за обслужване на клиента на БТК ЕАД на номер 121, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне 
на депозит. Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде увеличена след получаване на съгласие от страна на 
абоната: чрез кратко текстово аъоошение (SMS), телефонно повикване или по друг начин. Индивидуално определената финансова

5а Г»ТК ЕАД / For BTC EAD
11ме / Name Дата / Date: Име / Name Дата / Date:
АГАНАС

I I4IB 19.02.2015
ВАЛЕНТИН
ИОРДД^^ЗВ—^

19.02.2015

11олпис Signature: Печат / Stamp: Подг Печат / Stamp:
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