
	  

1	  

	  

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за участие в Томбола „ Спечели телевизия от Мтел“  
 
 
1. Период на Томболата: 
25.04.2015 г.  
 
2. Организатори на Томболата: 
“Мобилтел” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш”№1 
наричани по-долу „Мобилтел” или „Организатора”. 
 
3. Участници в Томболата: 
3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице, 
което:  
3.1.1 е навършило 18 години; 
3.1.2. има постоянен адрес в Република България; 
3.1.2. по време на провеждането на концерта на Слави Трифонов и Ку-Ку бенд 
/наричан по-долу „концерта“/ в зала „Арена Армеец“, гр. София е получило 
специален талон с уникален номер 
3.2. За да получат промоционална награда от Томболата, съответните 
печеливши участници следва да нямат непогасени задължения към Мобилтел, 
към момента на получаване на Промоционалната награда.  
3.2. В Томболата 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 Томболата не е обвързано с покупка на стока или услуга 
 
4. Територия: 
4.1. Томболата се провежда на територията на зала „ Арена Армеец“, гр. София 
 
5. Промоционални награди:  
5.1. Промоционалните награди, които могат да бъдат спечелени от 
Томболата, са: 100% отстъпка от едногодишен абонамент за Разширен пакет 
„Сателитна или Цифрова Телевизия“ с едно устройство, общо за 3 броя пакети 
и 3 броя телевизори „Samsung„. 
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5.2. 100% отстъпка от едногодишен абонамент за Разширен пакет 
„Сателитна или Цифрова Телевизия“ по предходната точка се отнася само за 
посочения Разширен пакет „Сателитна или Цифрова Телевизия“ с едно 
устройство. Всички други основни пакети, допълнителни пакети и/или 
устройства за посочените услуги се заплащат от съответните абонати 
според действащия ценоразпис за тези услуги.      
5.3. Всяка промоционална награда се получава чрез сключване на договор за 
пакета от услуги за срок от 1 година, съгласно който абонатът получава 
отстъпка в размер на 100% от месечната абонаментна такса, дължима за 
посочения в т.5.1 пакет телевизия. След изтичането на промоционалния 
период, посочената услуга се заплащат от абонатите според действащия 
ценоразпис за тези услуги. 
 
6. Механизъм за участие в Томболата: 
6.1. В Томболата участва всяко лице, което отговаря на условията и получи 
специален талон с уникален номер.  
6.2. Всяко лице може да получи специален талон с уникален номер за участие 
от служители на Мобилтел, разположени на обозначените за тази цел места 
на територията на зала “Арена Армеец“.   
6.3. Талоните за участие се състоят от две части с изобразен на тях 
уникален номер. При получаването на талон, Участникът запазва за себе си 
едната част на талона, а другата част пуска в специални урни, разположени 
на определените за целта места на територията на зала „Арена Армеец“. 
6.4. Всеки участник може да пусне своята част от талона в специално 
обозначените урни най-късно до 20:00 ч. на 25.04.2015г. 
6.4.  Участниците ще имат възможност да се запознаят с настоящите Общи 
правила и условия на място в зала „Арена Армеец“ на специално обозначените 
места, където са разположени урните и служителите на Мобилтел, както и 
онлайн на www.mtel.bg/otgovornost-obshti-uslovia-i-pravila 
6.5. След запознаването с настоящите Общи правила и условия и пускането на 
едната част от талона в една от урните, разположени на определените за 
тази цел места в зала „Арена Армеец“ съответният участник приема и се 
съгласява с настоящите Общи правила и условия и се задължава да ги спазва.  
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7. Определяне на печелившите участници: 
 
7.1. Участниците в Томболата, които печелят промоционална награда се 
определят на 25.04.2015 г.  в рамките на концерта, чрез ръчно теглене на 
печелившите участници на сцената от участник в концерта. След 
изтеглянето на тримата печеливши участници, участника, който ги е 
изтеглил, обявява от сцената, където е извършено тегленето, че всеки от 
спечелилите участници до 45 минути след приключването на концерта може 
да се яви на конкретно посочено място в зала „Арена Армеец“, за уточняване 
на времето и начина на получаване на спечелената награда. В случай, че 
спечелил участник не се яви в посоченото време на посоченото място в зала 
„Арена Армеец“, същият в рамките на 2 /два/ работни дни, след края на 
концерта на 25.04.2015 г. може да се свърже с Мобилтел на *88, където със 
служител на Мобилтел да уточни времето и начина на получаване на 
спечелената награда.  
7.2. Общият брой на изтеглените печеливши участници е три. 
7.3  Информация за печелившите участници, освен по време на концерта, може 
да бъде получена и  на *88. 
7.4. За да получи своята Промоционална награда съответният печеливш 
участник следва да отговаря на всички изисквания, посочени в т. 3 от 
настоящите Общи правила и условия.   
7.5. Резултатите от тегленето се констатират от комисия, съставена от 
служители на Организатора и назначена от него. 
7.6. В тегленето се включва всеки участник, които е пуснал едната част от 
талона си с уникален номер в специалните урни, разположени на обозначените 
за тази цел места, съгласно т. 6.3 по-горе.    
 
 

8. Получаване на промоционалните награди 

8.1. Печелившите участници, явили се на специално обозначеното място в 
зала „Арена Армеец“ или свързали се със служител на Мобилтел на *88 е 
необходимо да съобщат на служителите на Мобилтел трите си имена, 
телефон за контакт. В срок до 2 /два/ работни  дни от провеждането на 
концерта на 25.04.2015г. служител на Мобилтел ще се свърже с всеки от 
печелившите участници, за да уточни с него магазин на Мобилтел, в който 
съответният печеливш участник ще отиде, за да получи наградата си.  
8.2. Всеки от печелившите участници може да получи наградата си не по-рано 
от 28.04.2015 г.  
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8.3. За да получи своята Промоционална награда, съответният печеливш 
Участник следва в срок от 29.04.2015 г. до  25.05.2015г. да посети посочения от 
него магазин на Мобилтел, при условията на т.8.1 по-горе, да предостави 
своята част от получения талон с уникален номер на служител на Мобилтел в 
магазина и да сключи с Мобилтел договор за ползване на услугите, включени в 
Промоционалната награда за срока на ползване на наградата - 1 година, както 
и да получи предметна награда телевизор „Samsung”. Преди сключване на 
договора и получаване на предметната награда печеливщият Участник се 
идентифицира с лична карта, а ако вместо него се явява пълномощник, 
последният следва да представи лична карта и нотариално заверено 
пълномощно от печеливщия Участник. 
8.4. След изтичането на 1-годишния срок на сключения от даден печеливш 
Участник договор за ползване на Промоционална награда, абонатът по този 
договор  има възможност, при желание от негова страна, да продължи 
действието му и ползването на съответните услуги като след 
продължаването услугите по договора се заплащат по стандартните цени за 
тези услуги. 
8.5. Ако в рамките на срока на договора за услуги, на базата на който се ползва 
Промоционалната награда, съответният печеливш Участник  заяви промяна, 
на която и да е услуга от предоставения пакет, той губи правото да ползва 
Промоционалната награда и заплаща избраните услуги, съгласно действащия 
ценоразпис на Организатора за тези услуги.  
8.6. Ако печелившият Участник е съществуващ абонат с действащ договор за 
ползване на услугата „Сателитна или Цифрова Телевизия“, подписан с 
Мобилтел, същият има право да получи своята Промоционална награда, като 
сключи нов договор за „Разширен пакет Сателитна или Цифрова Телевизия“, 
съгласно  условията на Томболата. 
8.7. Ако печелившият Участник е съществуващ абонат на услуга на Мобилтел 
и същият има незаплатени задължения към Мобилтел, то той няма право да 
получи  Промоционална награда 100% отстъпка от едногодишен абонамент за 
телевизия, освен ако не заплати своите задължения в рамките на 
установения срок за получаване на наградата, посочен в т. 8.3. 
8.8. Ако в рамките на установените срокове даден Участник не се яви, за да 
получи своята Промоционална награда по предвидения за това ред (в това 
число да подпише договор и да предостави достъп за инсталация на услугите, 
включени в Промоционалната награда), същият губи правото да я получи.  
8.9. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност. 
8.10. Получаването на промоционалната награда се удостоверява с Приемно-
предавателен протокол. 
8.11. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички 
Промоционални награди, не се организира повторно теглене. 
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8.12. Спечелилият промоционална награда участник няма право да прехвърля 
Промоционалната награда на трето лице.  
 
 
9. Допълнителни разпоредби: 
 
9.1. Организаторът не отговаря:   
а) в случай, че дадена Промоционална 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 се яви и 
получи 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 Промоционална 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 Промоционална награда поради отказ на 
съответният Участник да предостави необходимите за това данни, да 
подпише договор или да разреши достъп за инсталация. 
9.2. С пускането на едната част на талона с уникален номер в някоя от 
специалните урни, разположени на определените за целта места в зала „Арена 
Армеец“ всеки Участник приема настоящите Общи условия и предоставя на 
Мобилтел доброволно необходимите за участие в Томбола и получаване на 
съответната Промоционална награда лични данни, както и съгласието си 
тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно 
разпоредбите на Закона за защита на личните данни за целите на Томболата. 
9.2. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да 
участват в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да 
получават допълнително възнаграждение за това. 
9.3. Организаторът имат право по всяко време да изменя и допълва 
настоящите Общите условия като промените влизат в сила от датата на 
промяната.    
9.4. Жалби и искания, свързани с Томболата се приемат до един месец след края 
на Томболата. 
 
 
Настоящите Общи условия влизат в сила от 24.04.2015 г. 
 


