
 
 

Условия на оферта Универсална Прима с късмет 

 

1. Описание на оферта Универсална Прима с късмет 

1.1. Продуктът Универсална Прима с късмет се предлага, при описаните тук условия, от „МОБИЛТЕЛ” 

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

1.2. Продуктът представлява стартов пакет Универсална Прима на цена 6,00 (шест) лева с включен ДДС, 

съдържащ скреч карта, с която може да бъде спечелена една от посочените по-долу награди. 

1.3. Условията за ползване на Универсална Прима са описани на опаковката на пакета и на специализирана 

секция в страницата на Мобилтел – www.mtel.bg, която е достъпна тук. 

1.4. От офертата могат да се възползват дееспособни физически лица.  

 

2. (Изм. в сила от 26.04.2017г.) Период на предлагане на Прима с късмет: 

2.1. От 01.12.2016 г. до изчерпване на количествата, но не по-късно от 14.05.2017 г. След тази дата офертата 

не е валидна. 

2.2. В случай, че след 14.05.2017 г. продуктът Универсална Прима с късмет все още е наличен и се предлага в 

търговската мрежа, купувачът на този продукт ще може да използва стартовият пакет Универсална Прима, 

като няма да има право да се възползва от възможността за получаване на посочените по-долу награди.  

 

3. Територия и търговски обекти 

Универсална Прима с късмет се предлага на територията на България в магазините на Мобилтел и в 

магазини от партньорската мрежа на Мтел. 

 

4. Награди и получаване 

4.1. След проверка на скреч картата, която се съдържа в Прима с късмет има възможност за получаване на 

една от следните награди: 

 билет за моментните лотарийни игри Национална лотария (Моментни игри) на стойност 2 лв.; 

 стартов пакет Универсална Прима на стойност 6 лв. 

4.2. Проверката на скреч картата се извършва чрез изтриване на скреч полето.  

4.2.1. Ако след изтриване на полето се открие надпис „Печелиш билет на „Национална лотария“ на стойност 

2 лв. ” или „Печелиш нов стартов пакет Универсална Прима“ притежателят на съответната карта има право 

да получи посочената награда.  

4.2.2. Ако се открие надпис „Този път не печелиш награда, но винаги печелиш с Прима, защото общуваш 

свободно с всички!“ притежателят на карата не получава награда.  

4.3. (Изм. в сила от 26.04.2017г.) Съответната награда може да бъде получена във всеки магазин на Мобилтел 

или в магазин от партньорската мрежа, обозначен със стикер с надпис: „Тук можеш да получиш наградата си 

от кампанията Универсална Прима с късмет“ в срок до 14.05.2017 г. 

4.4. Наградите не могат да бъдат получени след изтичане на посочения в предходната точка срок. Лотариен 

билет на Национална лотария не може да бъде получен от непълнолетно лице. Наградите не могат да бъдат 

разменяни за паричната им равностойност. 

4.5. За да получи наградата си, съответното лице трябва да представи печелившата скреч карта, а когато 

наградата е лотариен билет на Национална лотария и лична карта, за удостоверяване на възрастта на 

получателя. 

4.6. Мобилтел не отговаря за играта с лотарийни билети от Национална лотария, в това число за 

разпределението на печалбите от нея. Организатор на Национална лотария е „Ню геймс” АД и информация 

за нея е налице на страницата: https://7777.bg/. 

 

5. Допълнителни разпоредби 

5.1. Тези условия са в сила от 01.12.2016 г. и са публикувани на www.mtel.bg.  

5.2. Мобилтел има право по всяко време да изменя и допълва настоящите условия. Измененията и 

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

5.3. Кратко описание на условията се съдържа в пакета Универсална Прима с късмет. Със закупуването на 

Универсална Прима с късмет се счита, че съответният Участник е запознат и е приел условията. 

5.4. Информация във връзка с Промоционалната кампания може да бъде получена на www.mtel.bg, 

телефонен номер *88, в магазините Мтел и партньорската мрежа.  

5.5. Организаторът има 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. 
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