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Правила за участие в кампания „Бонус за първа поръчка през Мтел в Google Play” 

 

 

1. Период на Кампанията: 

от 0:00:00 ч. на 01.11.2017г. до 23:59:59 ч. на 30.11.2017 г. 

2. Име (мото) на Кампанията: 

„Бонус за първа поръчка чрез Мтел в Google Play“ или „Плати поръчката си в Google Play” чрез Мтел 

и вземи 500 МВ бонус” 

3. Организатор на Кампанията: 

“Мобилтел” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш”№1, 

наричани по-нататък „Организаторът“ или „Мобилтел“. 

4. Участници в Кампанията: 

4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, юридически лица, еднолични 

търговци - настоящи абонати по договор с Мобилтел (Абонати) или потребители на предплатени карти 

за електронни съобщителни услуги от Мобилтел (Прима карти), които в периода на Кампанията: 

4.1.1. за първи път са поръчали продукт на единична цена не по-ниска от 0,50 лева през онлайн магазина 

„Google Play“ и чрез опцията „Използване на таксуването от Мтел“ (в рамките на услугата “Таксуване от 

оператор” съгласно приложимите Общи условия на „Google Play” и Мобилтел); 

4.1.2. са приели Общите условия на „Google Play”, включително предвидената в тях възможност за 

„Таксуване от оператор“, както и Общите условия на „Мобилтел” ЕАД за заплащане на съдържание, 

закупено в „Google Play чрез услугата „Таксуване от оператор“; 

4.1.3. са избрали опцията за плащане на закупеното в „Google Play“ съдържание чрез услугата „Използване 

на таксуването от Мтел“, т.е. чрез месечната си фактура към Оператора. 

4.1.4. нямат непогасени задължения към „Мобилтел” ЕАД и чиято SIM карта не е спряна и е активна през 

Периода на Кампанията и към момента на получаване на Бонус от Кампанията. 
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4.2. В Кампанията не могат да участват служители на Мобилтел, техни роднини по права линия или 

членове на техните семейства, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на 

временна работа в Мобилтел, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители 

под негово ръководство и контрол. 

4.3. Независимо от това кой е фактическият ползвател на мобилния номер, чрез който се реализира 

участие в Кампанията, за Участник се счита Абонатът, който е страна по договора за услуги за този номер 

или съответно регистрираният потребител на Прима картата, чрез която е реализирано участието. 

5. Територия: 

Кампанията се провежда на територията на Република България. 

6. Бонус и принцип на предоставяне: 

6.1. Бонусът е допълнителен пакет с включени 500 МВ трафик на данни за мобилен интернет на 

максимална скорост в мрежи на Мобилтел (в т.ч. мрежи по стандарт GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). 

6.2. Бонусът се предоставя автоматично на всеки втори Участник (Печеливш Участник), който отговаря 

на условията по т.4 от тези Правила. 

7. Получаване и ползване на Бонуса: 

7.1. За да получи своя Бонус, съответният Печеливш Участник следва да отговаря на всички изисквания, 

посочени в т.4 и т.6.2 от тези Правила. 

7.2. Бонусът се активира от Мобилтел автоматично и еднократно в рамките на 24 часа след извършване 

на поръчка съгласно т.4 по –горе. Бонусът се активира на мобилния номер, чрез който е извършено 

плащане на продукт от „Google Play“ (Мобилен номер на Участника). 

7.3. Успешната активация на Бонуса се потвърждава чрез получаване на кратко текстовото съобщение на 

Мобилния номер на Печелившия Участник. 

7.4. Когато Бонусът, включва потребление, идентично с потреблението, включено в пакета или тарифния 

план, към който се активира, потреблението, включено в месечната абонаментна такса за 

пакета/тарифния план се сумира със съответното потребление, включено в Бонуса и се ползват 

едновременно. 

7.5. Ако потреблението (трафик на данни за мобилен интернет), включено в Бонуса не бъде използвано 

в рамките на текущия месечен таксуващ период, правото на ползването му се погасява, като 

неизразходваната част не се прехвърля за следващ месечен таксуващ период. Ако Бонусът е активиран 

на Прима карта, валидността на Бонуса е 30 дни от активацията и след изтичане на този период правото 

на ползването му се погасява. 

7.6. След изразходване на потреблението, включено в Бонуса или съответно след изтичане на неговата 

валидност, трафикът на данни за мобилен интернет се таксува съгласно условията на основния тарифен 

план, към който е активирана. 
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7.7. Методът на отчитане на трафика е според тарифния план на Абоната или съответно потребителят на 

Прима картата. 

7.8. Бонусите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност. 

7.9. Мобилтел не отговаря: 

а) в случай, че даден Бонус не може да бъде предоставен поради неспазване на условията, посочени в тези 

Правила, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния Участник, или поради 

други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов 

пълномощник;  

б) при невъзможност даден Бонус да бъде предоставен и/или използван поради обстоятелства от 

непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други 

възпрепятстващи обстоятелства; 

7.10. Всеки Участник има право само на един Бонус при условията на т. 4 и т.6.2 независимо от това колко 

поръчки е осъществил през „Google Play“ и чрез опцията „Използване на таксуването от Мтел“. 

8. Допълнителни разпоредби: 

8.1. С извършване на поръчка в „Google Play“ чрез опцията „Използване на таксуването от Мтел“ в Периода 

на Кампанията всеки Участник приема настоящите Правила и предоставя на Мобилтел доброволно 

необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват 

и обработват от Мобилтел, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни за целите на 

Кампанията. 

8.2. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на безплатен телефонен номер *88. 

Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на Кампанията. 

 

 

8.3. Мобилтел имат право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. Измененията и 

допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата www.mtel.bg. 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.11.2017 г. 

 

http://www.mtel.bg/

