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Правила за провеждане на томбола „Игра на тронове“ по 
промоция „HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца“ 

 

 

1. Период: 

o От 15.08.2017 г. до 31.10.2017 г.* включително. 

2. Организатор: 

o "Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И, вписано 
в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181,  
съвместно с 

o „Ейч Би Оу България “ ЕООД (HBO), със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Шейново“ 7, бл. А, ет. 3, с ЕИК 200387079. 

 

3. Правила за участие: 

o В томболата участват всички частни клиенти, които сключат договор за 
предоставяне на абонамент за 24 месеца, на допълнителен пакет HBO или пакет 
HBO&Cinemax към услуга VIVACOM TV/IPTV по промоция „HBO и HBO&Cinemax с 
50% отстъпка за 6 месеца“. 

o В разпределянето на наградата нямат право да участват служители на VIVACOM и 
на компаниите, участващи в организирането на играта. 

 

4. Механизъм на томболата: 

o Регистрацията за участие в томболата е автоматична след закупуване на 24-

месечен абонамент за пакет HBO или пакет HBO&Cinemax по промоция „HBO и 

HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца“. 

 

5. Награди: 

o 1 брой LED телевизор: SAMSUNG UE-43KU6072UXXH 

o 50 броя комплекта „2 бр. чаши „HBO GO/Game of Thrones““ 

o 10 броя пуфа „Игра на тронове“ 

o 9 броя Deluxe книга „Родословни дървета на родовете от Игра на тронове“ 

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

o Името на печелившите и резерви се изтеглят от общата база данни с всички 
регистрирани участници, чрез софтуер на случаен принцип; 
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o Организаторът проверява данните на печелившите участници и си запазва 
правото да ги дисквалифицира, ако не отговарят на настоящите правила, като 
наградата се предоставя на следващия по ред изтеглен резервен печеливш; 

o Спечелилите ще бъдат обявени на официалната Интернет страница на VIVACOM 
(www.vivacom.bg) на 10.11.2017 г.*; 

o Организаторът ще уведоми печелившите чрез e-mail или по телефон, на 
посочените  контакти за връзка в договора за предоставяне на пакет по т. 4, за 
уточняване на начина за получаване и използване на наградата в рамките на 30 
(тридесет) дни; 

o Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившите в рамките на 30 дни след 
публикуването на резултатите от томболата на официалната Интернет страница 
на VIVACOM (www.vivacom.bg), пeчелившите губят правото да получат своитe 
награди и организаторът може да предостави наградата на следващия по ред 
изтеглен резервен печеливш; 

o Организаторът не носи отговорност в случай, че печеливш е предоставил 
невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена 
или друга невярна информация; 

o Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност; 

 

7. Други условия: 

o Условията на настоящата томбола са достъпни на официалната Интернет 
страница на VIVACOM - www.vivacom.bg;  

o Организаторът си запазва правото да променят настоящите правила във всеки 
момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на изменение: 28.09.2017 

Дата на публикуване и влизане в сила: 28.09.2017 

*Изменение (обобщено): Крайната дата на томболата се удължава с един месец (до 
31.10.2017 г.) и се променя датата на обявяване на печелившите (стара дата: 09.10.2017 г.).  
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