
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ 

„ТАБЛЕТ HUAWEI С ПОДАРЪК 1 МЕСЕЦ ДОСТЪП ДО УЧА.СЕ“ 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

„Хуауей Технолоджис България” ЕООД, ЕИК 131430481, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цариградско Шосе” 115Г, Мегапарк, ет. 13 

 

2. ТЕРИТОРИАЛЕН И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 
Настоящата кампания „ТАБЛЕТ HUAWEI С ПОДАРЪК 1 МЕСЕЦ ДОСТЪП ДО УЧА.СЕ“, наричана 

по-долу за краткост „Кампанията“, се провежда на територията на Република България 

според часовата зона за Източна Европа (EET). 

 

3. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА 

Кампанията цели стимулиране продажбите на таблети Huawei в търговската мрежа на 

участващите партньори –VIVACOM. 

 

4. ПЕРИОД НА КАМАНИЯТА 

Кампанията ще се проведе в периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г или до изчерпване на 

количествата. 

 

5. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 

Всички крайни клиенти, закупили от търговската мрежа на участващите партньори, участващ 

таблет Huawei MediaPad. 

Участващи модели: Huawei MediaPad M3 8; M3 LITE 8; M3 LITE 10; M5 10; T3 8; T3 10.  

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪКА 

За да получи електронен ваучер за платформата Ucha. Se, клиента трябва да е: 

1) Закупил участващ модел таблет Huawei MediaPad; 

2) Да посети https://consumer.huawei.com/bg/campaign/tablets и да въведе IMEI на 

своето устройство и електронна поща. IMEI на устройството е 15 цифрен код 

намиращ се на кутията на устройството или при набиране на код *#06#; 

3) На посочената електронна поща ще получи активационен код, след което трябва да: 

a) Влезе в www.ucha.se и да се регистрира безплатно; 

b) Посети на www.ucha.se/promo; и 

c) Въведе и активира получения промо код. 

 

7. ПОДАРЪК 

Еднократен електронен код за срок от 1 месец (31 дни календарни дни) за безплатен достъп 

до образователна платформа Ucha.Se, която може да бъде достъпена на адрес 

https://ucha.se/. Пазарна стойност на подаръка 29.95 лв. (за комуникационни цели е 

използвано закръгляне до цяло число = 30лв.) 

https://consumer.huawei.com/bg/campaign/tablets
http://www.ucha.se/
http://www.ucha.se/promo
https://ucha.se/


Кодът е валиден до края на 2018 г, а срокът от един месец започва да тече от дата на 

активирането му. 


