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Правила за участие в кампания „Плати покупката си в „Google Play” чрез Мтел и 

спечели” 

 

1. Период на Кампанията: 

от 0:00:00 ч. на 01.06.2017г. до 23:59:59 ч. на 30.06.2017 г. 

 

2. Име (мото) на Кампанията: 

„Плати покупката си в „Google Play” чрез Мтел и спечели” 

 

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 - 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. са извършили поне една покупка на единична цена не по-ниска от 6,69 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“ на 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 награда от Кампанията. 

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. 

 

5. Територия: 

Кампанията се провежда на територията на Република България. 

 

6. Награда: 

 

Описание Количество 

Huawei P10 lite 3 бр. 

 

7. Механизъм на Кампанията: 

7.1. Всяко лице, което отговаря на условията по т.4 от тези Правила, се включва в тегленето на 

награди от Кампанията, което се провежда по реда на т.8. 

7.2. Всеки Участник има право само на една награда независимо от това колко покупки е 

осъществил през Google Play 

 

8. Определяне на печелившия Участник: 

8.1. Определянето на трима печеливши Участник се извършва чрез електронно теглене, което 

се провежда на 03.07.2017 г. в централния офис на Мобилтел на адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. 

„Кукуш” № 1 посредством използване на специална софтуерна програма.  

8.2. След определяне на всеки печеливш Участник, се изтеглят още 3 (трима) резервни 

печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести 

предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи награда. 

8.3. Резултатите от тегленето се констатират от Комисия, съставена от представители на 

Мобилтел. 

8.4. Участниците, които печелят награда се уведомяват по реда на т.9. 
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9. Получаване на наградата: 

 

9.1. За да получи своята награда съответният печеливш Участник следва да отговаря на всички 

изисквания, посочени в т.4 от тези Правила.  

9.2. За печеливш Участник се счита: 

9.2.1. лицето, което е Абонат (титуляр) по сключения с Организатора договор, по който е 

издадена фактурата, с която се заплаща покупката от Google Play, наричан по-нататък 

„Договора за услуги“; или 

9.2.2. фактическият потребител на Прима карата (Прима потребител), чрез която е заявено 

плащане на покупката от Google Play, идентифициран по реда на т.9.4. 

9.3. Служител на Мобилтел уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно 

обаждане на номер, който този участник ползва в качеството на Абонат по Договор за услуги 

или в качеството на Прима потребител или на друг номер, който Абонатът или Прима 

потребителят е предоставил  за контакт, в това число за целите на извършване на покупки през 

Google Play, до срок до 7 работни дни от определянето на този печеливш Участник.  

9.4. В телефонния разговор по предходната точка: 

9.4.1. печелившият Участник получава информация относно наградата и реда за получаването 

ѝ,  

9.4.2. ако печелившият Участник е потребител на Прима карта същият следва да се 

идентифицира; 

9.4.3. печелившият Участник уточнява адреса, на който желае да получи Наградата. 

9.5. В случай, че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по реда на 

предходната точка, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответния по 

ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин. 

9.6. Печелившият Участник се обявяват на интернет страницата: http://www.mtel.bg/. 

9.7. Наградата се изпраща от Мобилтел на печелившия Участник чрез куриер на адреса, който е 

определен по реда, посочен по-горе. При получаване на куриерската пратка печелившият 

Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или 

лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай, че наградата се получава от 

пълномощник на Абоната/ Прима потребителя, който се счита за Участник. 

9.8. При получаване на наградата печелившият Участник подписва приемо-предавателен 

протокол и получава служебна бележка по образец, съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от 

Закона за доходите на физическите лица, надлежно издадена от Мобилтел.  

9.9. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност. 

9.10. Ако в срок до 20.07.2017 г. не са раздадени всички награди, не се организира ново 

разпределение. 

9.11. Мобилтел не отговаря: 

а) в случай, че дадена награда не може да бъде предоставена поради неспазване на условията, 

посочени в тези Правила, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния 

Участник, поради невъзможност печелившият Участник и/или негов пълномощник да подпише 

протокол по реда на т.9.8 или не осигури получаване на наградата в определените срокове или 

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

и/или негов пълномощник;  

б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради 

обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или 

каквито и да е други обстоятелства; 

в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответният Участник да предостави 

необходимите за това данни или да подпише необходимите документи. 

 

10. Допълнителни разпоредби: 

10.1. С извършване на покупка 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. Участникът дава и съгласието си Мобилтел 

да използва за целите на Кампанията данните за контакт от регистрацията в Google Play. 
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10.2. Печелившият Участник се съгласява да бъде сниман, записван и да участват в публични 

прояви на Мобилтел с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за 

това. 

10.3. 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. 

10.4. 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 01.06.2017 г. 

http://www.mtel.bg/

