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ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В РЕКЛАМНА ТОМБОЛА  

За двоен билет за мача Байерн Мюнхен – Пари Сен Жермен от 

груповата фаза на Шампионската лига  

 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (с търговско наименование 

VIVACOM), със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе 

№ 115И, с ЕИК 831642181. 

Решението на Организатора за провеждане на томболата, съгласно настоящите 

правила, е окончателно и задължително за организатора и представителите и 

партньорите на организатора. 

 

2. ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ 

От 05.11.2017 г. до 15.11.2017 г., включително.  

 
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

3.1. Право на участие в томболата имат всички физически лица, навършили 18 години 

към датата за участие, които в периода на за участие закупят смартфон Sony Xperia 

XA1 заедно с абонаментен план от VIVACOM – Smart S или по-висок, в търговски обект 

от магазинната мрежа на VIVACOM . 

3.2. В томболата нямат право да участват служители на Организатора. 

3.3. С участието си в томболата участниците дават съгласието си, в случай че спечелят 

наградата, имената им да бъдат публикувани на сайта www.vivacom.bg.  

3.4. Спечелилите награда по т. 5 следва да дадат/потвърдят съгласието си да бъдат 

заснети във фотосесия във връзка със спечелване на наградата и снимки от тази 

фотосесия да бъдат публикувани в медиите и социалните мрежи.  

 

4. ТЕРИТОРИЯ:  

Томболата се провежда на територията на Република България, чрез всички магазини 

от магазинната мрежа на VIVACOM. 

 
5. НАГРАДA 

1 (един) брой двоен билет за мача Байерн Мюнхен – ПСЖ, който ще се проведе на 

05.12.2017 в Мюнхен, с включено осигурено пътуване и настаняване в Мюнхен за 

времето на футболната среща, както и 1 (един) брой слушалки h.ear mini 2. 

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА 

6.1. При сключване на договора за услуга в периода на участие клиента се уведомява 

за томболата от сътрудник-продажби на съответния магазин. 

6.2. За участник се счита лицето, на чието име се сключва съответният договор. 
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6.3. Когато едно лице има повече от една регистрация, участието му в томболата се 

регистрира за всяка регистрация поотделно. Всеки участник може да спечели само 

една награда. 

 

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ 

7.1. Имената на печелившия ще бъдат изтеглени на 16.11.2017 г. на случаен принцип 

чрез софтуер, измежду всички участници, включени в томболата. 

7.2. Печелившият се уведомява по телефона и имената му се обявяват на сайта 

www.vivacom.bg на 16.11.2017 г.  

7.3. Представител на VIVACOM ще се свърже с печелившия чрез телефонно обаждане, 

за да го уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с печелившя 

участник ще се осъществи до 3 календарни дни след датата на изтегляне на 

печелившия, при ежедневно прозвъняване в работни дни от страна на представители 

на VIVACOM в часовете от 9:00 до 18:00ч. 

7.4. Ако печелившият не бъде открит в срока по т. 7.3 или в други случаи, когато 

поради някаква причина не може да получи наградата, то той бива заместен от 

резервен печеливш по реда на неговото изтегляне и се процедира съгласно правилата 

в т. 7.3 и т. 7.4 до окончателно предоставяне на наградата. 

 

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

 

8.1. Начинът и срокът на предоставянето на наградата на печелившия се уточняват 

индивидуално с него. При връчване на наградата печелившият подписва документ 

(протокол), удостоверяващ получаването й.  

8.3. При получаване на наградата печелившият или съответно неговият представител, 

следва да представи личен документ - лична карта (или друг документ за 

самоличност) и пълномощно с нотариална заверка на подписа (когато получателят е 

пълномощник), с цел установяване на самоличността му.  

8.4. VIVACOM не носи отговорност и не отговаря за невъзможност от страна на 

печелившия участник да получи наградата по независещи от Организатора причини.  

8.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.  

 

9. ЛИЧНИ ДАННИ 

9.1. Със съгласието си за участие в томболата, участниците се съгласяват VIVACOM да 

обработва съответните техни лични данни, за целите на провеждане на инициативата. 

9.2. Определеният за печеливш следва да даде съгласието си, личните му данни да 

бъдат предоставени на съответна туристическа агенция,  за целите на предоставянето 

на спечелената награда, както и да даде съгласие за публикуване на името му и 

негови фотографии за целите на обявяване факта на спечелване на наградата и 

свързани с това маркетингови публикации на VIVACOM. 

9.3. VIVACOM гарантира защитата на личните данни на всеки участник, както и 

правото им на достъп до тях, правото за искане на поправка, правото на заличаване. 

Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до 

VIVACOM на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И.  

http://www.vivacom.bg/
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10. ОТГОВОРНОСТ 

10.1. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с 

участие в томболата, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност 

или умишлено. 

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

в томболата, свързване с участника при правилата на т. 7.3 или получаване от него 

на наградата, в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически 

проблеми в мрежата и др. 

10.3. Организаторът не отговаря и не дължи предоставяне на награда на лице, което 

е било определено за печеливш, но е изгубило правото си да получи наградата при 

правилата на раздел 7 и 8, по-горе: 

(i)   в случай че печелившият не е предоставил и/или VIVACOM не разполага с валидни 

негови данни за контакт – имена и телефон за контакт, поради което не се е свързал 

с него при правилата на т. 7.3; 

(ii)   по независещи от Организатора причини, включително когато причините за това 

са предизвикани и/или причинени от трети лица, извън контрола на печелившия; 

(iii) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради 

непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да 

е други непреодолими обстоятелства; 

10.4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е претенции, свързани с 

качеството или използването на наградата. 

10.5. Организаторът има право да изключи от участие  в томболата, както и да не 

предоставя награда на участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с 

технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп 

до системи на Организатора и/или участие в томболата и спечелване на наградата.  

10.6. Всички регистрации след определения краен срок на томболата, както и 

регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите 

правила, които всеки участник следва да предостави за участие в томболата, се считат 

за невалидни. 

 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

11.1. Правилата на настоящата Томбола са достъпни на www.vivacom.bg, както и в 

търговските обекти на VIVACOM. Допълнителна информация може да бъде получена 

на телефон 087 123. 

11.2. Организаторът на Томболата си запазва правото по всяко време да внася 

промени в настоящите правила, включително да прекрати Томболата. Всички промени 

влизат в сила от датата на тяхното публикуване на интернет страницата на 

организатора - www.vivacom.bg. 
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