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ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ 

„Играй и спечели с Мтел клуб“ („Правила“) 

 Същност на кампанията: 1.

1.1. „Играй и спечели с Мтел клуб“ (наричана по-нататък в настоящите Правила за 

краткост „Кампания“) е кампания, която се провежда по предварително одобрен от 

„Мобилтел“ ЕАД (наричано по-нататък в настоящите Правила за краткост „Мтел“, „Мобилтел“ 

или „Организатор“) график, посочен в интернет-сайта на Мтел за Кампанията – 

http://www.mtel.bg/mtelclub-igra 

 Период и териториален обхват на Кампанията 2.

2.1. Кампанията се провежда за период от 12:00:00 ч. на 01.06.2017 г. до 23:59:59 ч. 

на 30.06.2017 г. (включително). 

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България. 

 Организатор на Кампанията 3.

3.1. Организатор на Кампанията е „Мобилтел“ ЕАД, с ЕИК: 131468980, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, п. к. 1309, ул. „Кукуш“ № 1. 

 Участници в Кампанията 4.

4.1.1. Участник в Кампанията (наричан по-нататък в настоящите Правила за 

краткост „Участник“) може да бъде  всяко физическо или юридическо лице, което е абонат на 

една или няколко електронни съобщителни услуги, предоставяни от Мобилтел и което 

отговаря на условията за включване и участие в Програмата. За избягване на всяко съмнение 

потребител само на предплатена услуга, предоставяна от Мобилтел, не може да бъде Участник 

или Ползвател в Програмата. Ползвател е физическо лице, което ползва услуга/и по договор с 

друго физическо или юридическо лице Участник в програмата за лоялни клиенти „Мтел Клуб“, 

което се регистрира на интернет-сайта на Мтел за Кампанията – http://www.mtel.bg/mtelclub-

igra.  

4.1.2. Юридическо лице – Участник, е необходимо да бъде с регистрирано 

седалище на територията на Република България.  

4.1.3. Физическо лице – Участник, е необходимо към датата на регистрация за 

участие в Кампанията да бъде:  

4.1.3.1. дееспособно – т. е. да е навършило 18 години, и да не е поставено под 

запрещение; 

4.1.3.2. с постоянен адрес на територията на Република България. 

4.2. Участникът също е необходимо да отговаря на следните изисквания: 

4.2.1. да бъде абонат по действащ договор за обществени електронни 

съобщителни услуги, сключен не по-късно от 1 (един) месец преди началната дата на 

Кампанията с „Мобилтел“ ЕАД, включително по договори, сключени с „Мобилтел“ ЕАД под 

търговската марка „Близу“. 

4.2.2. да няма непогасени изискуеми и дължими задължения към Мобилтел. 

4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и 

служители на други дружества, изпратени за изпълнение на временна работа в 

горепосочените, в качеството им на предприятие-ползвател на тези работници/служители под 

тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства. 
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 Механизъм на участие 5.

5.1. Всеки Участник, отговарящ на изискванията на т. 4 от настоящите Правила, който 

направи регистрация във формата за участие в Кампанията на следния интернет-адрес: 

www.mtel.bg/mtelclub-igra, и отговори на трите въпроса, участва в жребия за спечелване на 

една от описаните в т. 6 от настоящите Правила награди. 

5.2. Въпросите по предходната точка са, както следва: 

5.2.1. Кой бранд, продукт, услуга или магазин бихте искали да присъства в 

Мтел клуб? (Отворен въпрос с празно поле за описване на отговора). 

5.2.2. Как бихте искали да Ви информираме за бъдещи промоции и оферти по 

Мтел клуб? 

Възможни отговори: 

o SMS 
o Viber  
o Facebook 
o Newsletter – седмичен (или месечен ???) бюлетин, който да получавате по 

имейл 
o Месечния Мтел каталог 
o Друг начин 
o Не желая да бъда информиран за бъдещи промоции 

 

5.2.3.  От къде разбрахте за Мтел клуб и играта, в която се регистрирате? 

Възможни отговори: 

o Получих СМС 
o От Viber  
o От Facebook 
o От Newsletter 
o От месечния Мтел каталог 
o Видях билборд 
o От Приятели, познати, роднини 
o Друго място 
o Не съм сигурен 

 

5.3. Регистрации за участие в Кампанията, направени извън времевия период, 

определен в т. 2.1. от настоящите Правила не предоставят възможност на Участника да участва 

в жребия за разпределение на наградите, посочени в т. 6 от настоящите Правила. 

5.4. Печелившите участници се определят чрез  теглене измежду всички участници, 

отговарящи на изискванията за участие в Кампанията, съобразно реда за разпределение на 

наградите, описан в т. 7 от настоящите Правила. 

 Награди 6.

6.1. Наградите, които ще бъде разпределени на печелившите Участници в 

Кампанията, са определени, както следва: 

6.1.1. Мобилен телефон: марка – „Samsung“; модел – „Galaxy S8“; брой – 1; 

6.1.2. Мобилен телефон: марка – „Sony“; модел – „Xperia XА“; брой – 5; 

6.1.3. Таблет: марка – „Huawei“; модел – „MediaPad T3 10“; брой – 5; 

6.1.4. Детски часовник: модел – „Myki Touch“; брой – 5; 

6.1.5. Алуминиева USB външна батерия с капацитет 2 200 mAh с включен micro 

USB кабел  – 50 броя; 
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6.1.6. Дъждобран в капсула – 50 броя; 

6.1.7. Плажен тенис, две цветни ракети с топка – 50 броя; 

6.1.8. Водоустойчив калъф за таблет – 50 броя; 

6.1.9. Алуминиево джобно фенерче, с размери 8,6 x 2,5 cm – 50 броя; 

6.1.10. Хладилна  туристическа раница – 5 броя; 

  Разпределение на наградите: 7.

7.1. Определяне на печелившите участници се извършва на 04.07.2017 г. чрез 

електронен жребий, посредством специализиран автоматичен софтуер в централния офис на 

Организатора, в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която 

удостоверява резултатите от него. 

7.2. Имената на печелившите участници се обявяват на официалната интернет 

страница на Организатора, достъпна на следния интернет-адрес: http://www.mtel.bg/mtelclub. 

7.3. Наградата се получава от спечелил Участник, който отговаря на условията на 

настоящите Правила и който е спазил механизма за участие по настоящите Правила. 

7.4. Наградата може да бъде получена или преотстъпена на трето лице само след 

представяне на нотариално заверено пълномощно от печелившия Участник и копие от лична 

карта.  

7.5. За да получи наградата, печелившият Участник следва да представи лична карта, 

с която да се идентифицира. 

7.6. Всеки Участник има право да спечели само една награда. 

 Получаване на наградите 8.

8.1. Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената награда и начина 

на получаването ѝ чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail-адрес или 

посредством обаждане по телефона на номер, посочени от Участника. 

8.2. При невъзможност да бъде осъществен контакт с печелившия Участник в 

рамките на 5 (пет) календарни дни участникът губи правото си за получаване на определената 

награда. 

8.3. Крайният срок за получаване на наградата е 31.07.2017 г. (включително). 

8.4. Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, 

подписан от печелившия Участник и от служител на Организатора. 

8.5. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга 

равностойност. 

8.6. Ако в рамките на установените с настоящите Правила срокове печелившият 

участник не бъде открит или наградата не бъде надлежно получена от него, не се организира 

ново разпределение. 

 Права и задължения на Участника 9.

9.1. Участникът в Кампанията се съгласява и се задължава да спазва настоящите 

Правила.  

9.2. Участникът се задължава да се запознае и да спазва условията на настоящите 

Правила и на приложимото законодателство.  

9.3. Участникът отговаря за всички предоставени данни във връзка с участието си в 

Кампанията – да са верни, пълни и точни. 

9.4. Участникът се задължава да не извлича чрез технически средства или по 

технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, 
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принадлежащи към базите данни на Организатора  и по този начин да създава собствена база 

данни в електронен или друг вид. 

9.5. Участникът се задължава да не се представя за друго лице, което не е 

оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно 

самоличността си или принадлежността си към определена група лица.  

9.6. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на 

настоящите Правила от Участник, Организаторът има право да го отстрани от участие в 

Кампанията, съгласно настоящите Правила. Независимо от отстраняването му от участие, 

Участникът е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е отстранен от участие, както 

за всички вреди, причинени на Организатора или на трети лица вследствие на действията си. 

9.7. Участникът отговаря за действия, извършени чрез използване на предоставения 

му мобилен номер, независимо дали същите са инициирани от него или от трето лице в 

резултат на непозволени действия. 

9.8. Участникът трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, 

което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай, че е спечелил награда в 

Кампанията. 

 Права, задължения и отговорност на Организатора 10.

10.1. Организаторът не отговаря: 

10.1.1. в случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или 

реализирана поради невъзможност печелившият Участник или негов представител да се 

идентифицира или да получи наградата в определените в настоящите Правила срокове, или 

поради други технически, или поради юридически пречки, свързани с печелившия Участник 

или негов представител или /пълномощник;  

10.1.2. при невъзможност наградата да бъде предоставена поради 

обстоятелства от естеството на непреодолима сила, поради нормативни ограничения или 

каквито и да е други обстоятелства. 

10.2. Организаторът не носи отговорност в случай, че при регистрацията си Участник в 

Кампанията е предоставил непълна, невярна, подвеждаща информация или данни. 

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко 

време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, 

включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила, форсмажорни 

обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи 

Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците. 

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви 

злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да 

отстрани съответния Участник от Кампанията, като в този случай Организаторът не е длъжен да 

мотивира или обяснява отстраняването от участие в Кампанията. 

10.5. Организаторът, не носи отговорност за никакви  разходи, щети и загуби, 

произтичащи от или свързани с непредвидени грешки, неизправности, неправилна дейност 

или забавяне, възникнали по време на Кампанията, с изключение на отговорността за щети, 

произлизащи от умишлено действие или груба небрежност от страна на Организатора. 

10.6. Организаторът не носи отговорност за проблеми, свързани с функционирането 

на устройствата и оборудването на Участника или за дейността на трети страни. 

10.7. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите от т. 6.1.6 до т. 

6.1.10. 

10.8. Организаторът не гарантира, че участието в Кампанията ще бъде 

непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите 
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възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана 

информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в 

Кампанията. 

10.9. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с 

претенции за участие в Кампанията или за получаване на награди, предявени след изтичане на 

срока на Кампанията и посочените в настоящите Правила срокове, нито във връзка с 

претенции, предявени от Участник, който не отговаря на условията на участие, съгласно 

настоящите Правила. 

10.10. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, ако действията на Участник 

в Кампанията накърнява техни права или законни интереси. 

10.11. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие 

в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на 

непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в 

предоставянето на услуги извън контрола на Организатора. 

10.12. Организаторът не носи отговорност за декларирани от Участника неверни 

обстоятелства във връзка с участието в Кампанията и настоящите Правила. 

10.13. Организаторът не носят отговорност за претърпени от Участник или трето лице 

загуби или вреди, вследствие на предоставена от Участник фалшива самоличност, 

неправомерно използване на чужд мобилен номер и други. Участник, които използва фалшива 

самоличност или нарушава по какъвто и да било начин настоящите Правила, ще бъде 

дисквалифициран без допълнително уведомление, като губи правото на спечелена награда, в 

случай, че е имал право на такава.  

 Допълнителни правила 11.

11.1. С приемане на спечелената в Кампанията награда, Участникът се съгласява, че 

неговото име, други лични данни, образи, глас и други индивидуализиращи белези, биха 

могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от 

Организатора, като Организаторът не дължи допълнително заплащане за това на участника. 

11.2. С попълването на данните си за участие в кампанията, участникът се съгласява с 

настоящите правила. 

11.3. Печеливш Участник и неговите представители или пълномощници предоставят 

на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда 

лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора 

за целите на Кампанията. 

11.4. Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, 

съхранението и унищожаването на личните данни на всеки Участник в Кампанията да спазва 

разпоредбите действащото законодателство на Република България, включително Закона за 

защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това 

число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите 

Правила. 

11.5. С приемането на настоящите Правила, Участникът се съгласява да получава 

търговски съобщения от Организатора във връзка с Кампанията или други негови услуги и 

продукти за целите на директния маркетинг и реклама. Начините за отказ от получаването на 

такива съобщения са Мтел магазин или контакт центъра на Мтел *88. 

11.6. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване 

относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу 

обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или 

унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено 
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заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1,  или чрез e-mail на 

customerservice@mobiltel.bg. 

11.7. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато 

изпраща запитване или  уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. 

Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на 

Играта води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на 

Участника в  нея. 

11.8. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки 

това в съответствие с настоящите Правила в случай на нарушение или злоупотреба с 

последните или при поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се 

дължи компенсация.  

11.9. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите 

Правила. 

11.10. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на интернет 

страницата на Мобилтел, достъпна на следния адрес – http://www.mtel.bg/mtelclub-igra където 

настоящите Правила са публикувани, както и на тел. *88, или в магазини на Мобилтел.  

11.11. Настоящите Правила влизат в сила от 01.06.2017 г. 

http://www.mtel.bg/mtelclub-igra

