Правила за участие в томболата на VIVACOM
за директно презареждане на предплатени услуги
1. Период за участие:
От 0:00 часа на 26.11.2012 г. до 24:00 часа на 20.12.2012 г.
2. Организатор на томболата:
"Българска Телекомуникационна Компания" АД (VIVACOM) с Централен офис:
Централен офис гр. София; Пощенски код 1784, бул. "Цариградско Шосе" 115 И
3. Участници в томболата:
3.1. Всички потребители на предплатени услуги на VIVACOM (настоящи или
регистрирани до края на играта), които в периода на томболата са заредили
предплатените си карти чрез еднократно директно презареждане, чрез плащане в
брой на произволна сума над 10 лева избрана от клиента.
3.2. Всички потребители на предплатени услуги на VIVACOM могат да се включат в
томболата ежедневно, без ограничение за броя на презарежданията.
3.3. В томболата нямат право да участват служители на VIVACOM.
4. Територия:
Томболата се провежда в търговската мрежа на VIVACOM на територията на
страната.
5. Награди:






25 (двадесет и пет) награди от 40 лева – време за разговор
4 телефона Galaxy pocket
4 безплатни абонамента за цифрова телевизия за една година
4 безплатни стартови пакета - Easy Traffic и безплатно устройство
1 парична награда в размер на 400 лв.

Разпределени както следва: всеки ден ще бъде теглен по един печеливш и ще
получава 40 лева за разговори, а в края на всяка седмица по време на
времетраенето на играта ще бъдат теглени 3 (три) допълнителни награди – телефон
Galaxy pocket, безплатен абонамент за цифрова телевизия на пакет „ТВ Старт“ за
една година, безплатен стартов пакет за Easy Traffic и безплатно устройство.
Паричната награда ще бъде определена в последния ден от периода на играта.
6. Механизъм на играта:
Всички потребители на предплатени VIVACOM услуги, които отговарят на условията
по точка 3 от настоящите правила, се включват автоматично в томболата и в
тегленето на наградите по условията на точка 7.
7. Теглене на наградите:
7.1. Тегленето на наградата се извършва автоматично всеки ден чрез специализиран
софтуер за всички участници, зареждали през съответния ден.

В тегленето на седмичните награди се включват участниците зареждали през
текущата седмица, а в тегленето на голямата награда всички участници, заредили
през периода на играта.
7.2. Предплатеният номер на всеки участник фигурира в съответния списък за
теглене на наградата толкова пъти, колкото е презаредил предплатената си карта.
7.3. След изтегляне номерa на участника, спечелил наградата, се изтеглят още 2
резервни номера. По реда на изтеглянето всеки резервен участник може да замести
печелившия участник, в случай че последният не може да бъде открит според
условията описани в 8.2.
8. Получаване на награди:
8.1. За да получи награда, участникът следва да отговаря на условията по точка 3 от
настоящите правила.
8.2. Представител на организатора ще се свърже с всеки спечелил чрез телефонно
обаждане, за да го уведоми за наградата и начина на получаването й. Връзката с
печелившия участник ще става до 24 часа на първия работния ден, следващ деня на
тегленето на печелившия номер. В случай, че участникът е изтеглен като печеливш
за неработен ден (в събота, неделя или официален празник), връзката с него се
осъществява в първия работен ден, следващ почивните дни.
8.3. Ако в срока по предходната т. 8.2, съответният печеливш не бъде открит на
номера, с който е участвал в играта, той ще бъде заместен от резервен участник.
8.4. Печелившият участник следва да предостави своето ЕГН, трите си имена и
адрес, на който да се достaви наградата.
8.5. Предметните награди се предоставят срещу подписване на протокол,
удостоверяващ получаването, и срещу представяне на документи като лична карта
и/или нотариално заверено пълномощно с цел установяване на самоличността на
участника. Непълнолетните печеливши при приемането на наградата е необходимо
да бъдат представлявани от родител или настойник/попечител.
Наградите време за разговори, се предоставят чрез директно зареждане на сумата в
сим картата на участника.
Всички останали награди ще бъдат предоставени, по начин избран от участника,
след осъществяване на връзка с него от представител на организатора.
8.6. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им равностойност.
9. Допълнителни условия:
9.1. Всеки потребител на предплатени услуги на VIVACOM може да заяви, че не
желае да участва в играта и да получава съобщения във връзка с това на телефон
087 123.
9.2. Правилата на настоящата игра са достъпни на www.vivacom.bg, както и в
търговските обекти на VIVACOM. Допълнителна информация може да бъде получена
на телефон 087 123.
9.3. Организаторът на играта си запазва правото по всяко време да внасят промени
в настоящите правила. Всички промени влизат в сила от датата на тяхното
публикуване на интернет страницата на организатора - www.vivacom.bg.

