
Въпроси, зададени на Vivacom от ЕТА СИС ООД:
1. Имат ли право притежателите на предплатени карти да получат справка за калкулираните им 

услуги? 
2. Ако да:

2.1. От кого, как и къде могат да я получат?
2.2. Какъв е максималният период от време, който може да обхваща справката?
2.3. Имат ли право клиентите да получат справката на хартиен носител? Може ли справката да бъде като
файл? 

3. Имат ли право клиентите да поискат да им бъдат спрени услугите с добавена стойност на 
предплатените карти? Кога, къде и пред кого да поставят това искане?

4. Как се тарифира интернет трафика (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA) при VIVA стандартен пакет и 
ОПА! ? 

***При VIVA Bonus е указано, че минималното таксуване е 100КВ, после на 1КВ. Този и следващите 
въпроси касаят цитираните видове предплатени карти.

5. Закачането към интернет без да бъдат теглени/изпращани файлове таксува ли се и по какъв начин
за всеки от гореизброените видове карти? 

6. Включените пари за потребление (включен левов баланс) при  VIVA стандартен пакет и ОПА! за 
целия период на валидност (11 месеца) ли важат (разбира се, ако не бъдат изразходвани) ? 

7. При VIVA Bonus доколкото разбирам, включените безплатни минути важат за 90 дни, МВ за 25 
дни. Включеният левов баланс за целия период на валидност на картата (11 месеца) ли ще важи, 
ако не се черпи от него?

8. Има ли предплатени карти с включени SMS-и или при всички гореизброени видове изпращането 
на SMS-и от предплатената карта черпи от включения левов баланс?

9. При  VIVA Bonus не е посочена цена на минута за WAP през CSD. Това означава ли, че картата не
поддържа CSD?

10. Всички издавани от VIVACOM карти (предплатени и на договор) ли поддържат CSD? 

гр. Варна Управител: Илиана Парева
3.5.2020г. 

Отговори, получени от Виваком на електронната поща на 07.05.2020г.
 
Във връзка с поставените въпроси, можем да потвърдим, че заявка за детайлизирана справка на предплатена 
услуга за изминал период (на хартиен носител или по e-mail) може да бъде заявена само в магазин на VIVACOM. 
Цената на детайлизираната справка за един мобилен номер е 6 лв. с ДДС. Детайлизирана справка може да се 
заяви за период от 1 до 6 месеца назад. Заявката се приема само ако в картата, за която се иска детайлизирана 
справка, има достатъчен баланс (6 или повече лв). В случай че в картата няма достатъчен баланс, е необходимо 
да се направи презареждане.
 Бихме искали да посочим, че цялата информация относно предплатените услуги, предоставяни от VIVACOM е 
налична на корпоративния сайт на компанията.
 Информация за сметки и плащания за мобилна предплатена услуга може да се намери на официалната 
страница: https://www.vivacom.bg/bg/residential/polezni-syveti/chesto-zadavani-vyprosi#smetki-i-plashtanija-za-
mobilna-predplatena-usluga
Информация за начина на управление на мобилна предплатена услуга може да се открие тук: 
https://www.vivacom.bg/bg/residential/polezni-syveti/chesto-zadavani-vyprosi#upravlenie-na-mobilna-predplatena-
usluga
Информация относно таксуването при стари планове като Viva Bonus и Опа е налична на адрес: 
https://www.vivacom.bg/bg/residential/polezni-syveti/chesto-zadavani-vyprosi#stari-mobilni-planove
 Срокът на валидност на карта, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща,
12-ти месец само входяща).
 Предлаганите към момента планове за предплатени карти могат да бъдат разгледани на адрес: 
https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/predplatena-karta
 Моля имайте предвид, че за всякакви въпроси и затруднения всеки клиент/титуляр на услуга следва 
индивидуално да се обръща към VIVACOM  за извършване на проверка за конкретната услуга и според ползвания
план.
Информация се предоставя само на титуляр след съответната оторизация.
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