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Правила за участие в Кампания за спечелване на Samsung Galaxy S6 

 

1. Период за участие в Кампанията. 

 

От 20.03.2015 г. до 23:59 часа на 13.04.2015 г. 

 

2. Организатори на Кампанията: 

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш” №1 

(„Мобилтел” или „Организаторът”) 

 

3. Участници в Кампания: 

3.1. Участник в Кампанията може да е всяко дееспособно физическо лице, което:  

3.1.1. е навършило 18 години;  

3.1.2. има постоянен адрес в Република България; и 

3.1.3. в Периода на участие се регистрира за участие в Кампанията чрез попълване на 

регистрационна форма на Интернет страницата на Мобилтел на адрес - 

http://www.mtel.bg/samsung-galaxy-s6 (“Интернет адрес”). 

3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и 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. 

3.3.Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на стока или услуга. 

 

4. Промоционални награди: 1 брой Смартфон Samsung Galaxy S6 

 

5. Механизъм за участие в Кампанията: 

5.1. В Кампанията участва всяко лице, което отговаря на условията и се регистрира за участие 

съгласно т.3. 

5.2. При регистрацията си за участие в Кампанията всеки Участник въвежда следните валидни 

данни: трите имена и e-mail. 

5.3. С регистрирането си на посочения Интернет адрес съответният Участник приема и се 

съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги спазва. 

 

6. Определяне на печелившите Участници 

6.1. Участникът в Кампанията, който печели Промоционалната награда се определя на 

15.05.2015 г. чрез  електронно теглене, което се извършва  автоматично, чрез специализиран 

софтуер в централния офис на Организатора на адрес: 1309 София, ул.”Кукуш” № 1.  

6.2. Резултатите от тегленията се констатират от комисия, съставена от служители на 

Организатора. 

6.3. В тегленето се включва всеки Участник, който има валидна регистрация за участие, 

съгласно т.5.  

6.4. След определяне на печелившия Участник, се изтеглят още 2 (двама) 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 Промоционалната награда. 

 

7. Получаване на Промоционалните награди: 

7.1. Непосредствено след тегленето, проведено по реда на т.6, служител на Мобилтел 

уведомява печелившия Участник чрез e-mail, който е посочен от съответния Участник при 

регистрацията за участие в Кампанията. 

7.2.  В срок до 14 (четиринадесет) дни печелившият Участник следва да върне отговор на 

получения e-mail, в който трябва да потвърди трите си имена, както и Мтел магазина, в който 

желае да получи Промоционалната награда. 
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7.3. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори по реда на предходната точка, 

за победител се счита първият резервен печеливш Участник. В случай, че и той не отговори, 

за печеливш се счита вторият резервен печеливш Участник. За всеки от резервните печеливши 

Участници  важат условията на т.7.2. 

7.4. Печелившият Участник следва да получи своята награда в срок до 30.05.2015 г. в магазин 

на Мобилтел, посочен от него при потвърждаване на наградата по е-mail. След изтичането на 

посочения срок, печелившият Участник губи правото си да получи Промоционата награда.   

7.5. При получаването на Промоционалната награда печелившият Участник се идентифицира 

с лична карта. Промоционалната награда може да бъде получена от трето лице срещу 

представяне на неговата лична карта и нотариално заверено пълномощно от печелившия 

Участник. 

7.6. Получаването на Промоционалната награда се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол. 

7.7. Наградите не могат да бъдат разменяни за левовата им равностойност.  

7.8. Ако Промоционалната награда не е предоставена в рамките на установените срокове,  не 

се организира ново теглене. 

 

8. Допълнителни разпоредби 

8.1. Мобилтел не отговаря:   

а) в случай, че Промоционалната 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 да се яви и получи 

наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, 

свързани с конкретния печеливш Участник;  

б) при невъзможност Промоционалната 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 Промоционалната награда поради отказ на съответният Участник да 

предостави необходимите за това данни или да подпише необходимите документи. 

8.2. С участието си в Кампанията: 

8.2.1. Печелившите Участници и техните представители/пълномощници предоставят на 

Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на 

Промоционална награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и 

обработват от Организатора за целите на Кампаният; 

8.2.1. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в 

публични прояви на Организаторите с рекламен характер, без да получават допълнително 

възнаграждение за това. 

8.3. Организаторите имат право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила като 

оповестява това на посочения Интернет адрес.  

 

Настоящите Правила влизат в сила на 20 март 2015 г. 

 

 


