ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА
“Февруари – месец на Happy Call любовта”

1. ОРГАНИЗАТОР
"Българска телекомуникационна компания" EАД, наричана по-долу VIVACOM или
Организатор.
2. ПЕРИОД
От 09:00ч. на 10.02.2018 г. до 23:59 ч. на 28.02.2018 г., включително.
3. УЧАСТНИЦИ
В томболата могат да вземат участие всички физически и юридически лица - абонати
на VIVACOM – страна по договор за предоставяне на мобилни услуги, както и
потребители на предплатени мобилни услуги на VIVACOM.
В томболата нямат право да участват служители на организатора и членове на техните
семейство.
4. ТЕРИТОРИЯ
Територията на Република България.
5. НАГРАДИ
5.1. 1 брой фотоапарат Fujifilm Instax Mini 9 Lime Green за моментални снимки
5.2. 5 броя възглавнички емотикони
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
За да вземат участие в тегленето на наградите, описани в т. 5, участниците трябва да
са абонати на услугата Happy Call и в периода на кампанията да активират мелодия
по избор на стандартна цена.
Цена на абонамент за рингбек тон услугата Happy Call – 0.60лв/мес.
Цена на абонамент за мелодия: 1.80лв/мес.
В Кампанията не участват мелодии на промоционална цена, различна от 1.80 лв., или
безплатни мелодии.
Активирането на Happy Call мелодията става, след като клиентът изпрати кода на
избраната от него мелодия на кратък номер 1520 или чрез потвърждение на STK
съобщение.
Активирането на мелодия може да бъде направено и от уеб сайта на услугата Happy
Call - http://www.happycall.bg
Активирането на мелодия може да бъде направено и от мобилното приложение Happy
Call, налично в Google Play Store & Apple App Store.
Активирането на мелодия може да бъде направено и през IVR чрез обаждане на кратък
номер 1520.

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 05.03.2018 г. на случаен принцип
чрез софтуер, измежду всички участници, включени в томболата, според броя награди
по т. 5.
След изтегляне на печелившите се изтеглят равен брой резерви.
Имената на печелившите ще бъдат обявени на интернет страница на VIVACOM
www.vivacom.bg и на мобилната страница на услугата Happy Call www.happycal.bg на
07.03.2018 .
В срок до 15.03.2018 г. печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на
Организатора с обаждане на мобилния номер, от който са участвали, за наградата и
начина, по който могат да я получат. В случай че с три поредни повиквания не може
да установи връзка с печеливш, той губи правото си да получи награда и то бива
заместен от резервен печеливш по реда на неговото изтегляне и се процедира
съгласно правилата за разпределение на наградите до окончателно предоставяне на
съответната награда.
8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Право да получи награда има лицето – страна по договор за мобилни електронни
съобщителни услуги с VIVACOM или потребителят на предплатени услуги на VIVACOM,
от чийто номер е направена регистрацията за покупката на мелодията в Happy Call.
При получаването на наградата печелившият трябва да представи личната си карта с
цел удостоверяване на самоличността си. Освен лично, наградата може да бъде
получена и с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
В случай че към момента на изтегляне на печелившите телефонни номера, някой от
печелившите участници е с прекратен договор за мобилни електронни съобщителни
услуги или предплатената му карта е неактивна по вина на участника, последният
губи правото да получи награда, а тя се предоставя на изтеглен резервен участник.
VIVACOM не носи отговорност за невъзможност от страна на печелившия участник да
получи наградата по независещи от Организатора причини.
Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или други
предметни.
Наградите ще бъдат изпратени до получателите си между: 16.03.2018- 31.03.2018.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Правилата на томболата са публикувани на интернет страницата на VIVACOM –
www.vivacom.bg , както и на страницата на услугата – www.happycall.bg.
Организаторът има право да променя по всяко време настоящите правила, като
промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на VIVACOM –
www.vivacom.bg , както и на страницата на услугата – www.happycall.bg.

