
 

 

Официални правила за провеждане на томбола 

„Шампионите на DiemaXtra“ 

 

 

1. Организатор:  

"Българска телекомуникационна компания” ЕАД (с търговско наименование 

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 

„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629, със седалище и адрес на 

управление в гр. София 1592, район „Искър“, Порше Бизнес Център, бул. 

„Христофор Колумб“ № 41.  

 

2. Период: 

2.1. Период на провеждане на томболата - от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. 

включително. 

2.2. Теглене на томболата – 03.10.2018 г. 

2.3. Обявяване на печелившите – 05.10.2018 г. 

 

3. Правила за Участие:  

3.1 Всички нови и настоящи клиенти, които сключат нов договор за допълнителен 

пакет DiemaXtra за период от 24 месеца в периода по т. 2.1.. 

3.2 В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК 

ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства. 

3.3 В случай, че потребител не желае да участва в томболата, същият може да 

възрази като изпрати и-мейл на следния адрес: tvgame@vivacom.bg. 

 

4. Награди 

• 1 /един/ бр. мобилен телефон Samsung Note 9; 

• 2 /два/ бр. мобилен телефон Huawei P20; 

• 3 /три/ бр. екшън камера GoPro HERO6 Black; 

• 3 /три/ бр. телевизор Philips 50PFS4012/12. 

 

5. Определяне на печелившите 

6.1 От  клиентите, които са сключили нов договор за допълнителен пакет 

DiemaXtra за период от 24 месеца в периода по т. 2.1. от настоящите правила, 

ще бъдат изтеглени 9 (девет) печеливши.  

6.2 Печелившите ще бъдат обявени на корпоративния сайт на 

https://www.vivacom.bg/bg/tv/paketi/diema-extra на 05.10.2018 г. 

6.3 След  обявяването на печелившите по т. 6.2., то всеки от тях трябва в срок от 

15 (петнадесет) дни да изпрати на e-mail адреса: tvgame@vivacom.bg адрес 
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за доставка на наградата. В случай, че някой участник не го направи в 

посочения срок, то съответната награда остава неспечелена. 

6.4 Организаторът ще изпрати по куриер за своя сметка наградите до съответните 

печеливши, предоставили валиден адрес за доставка, в рамките на до 10 

работни дни от датата на получаване на адреса за доставка по имейл, но не 

по-късно от 04.11.2018 г. 

6.5 Организаторът предоставя възможност на печелившите да получат своята 

награда и от централния офис на VIVACOM, находящ се в гр. София, бул. 

Цариградско шосе 115и. В този случай печелившите заявяват това в имейла 

си до Организатора, съгласно чл. 6.3. от настоящите правила.  

6.6 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш, предоставил невалиден 

телефон за контакт, грешни имена и непълен или неточен адрес за 

получаване на наградата. 

6.7 Наградата се получава на посочения от печелившия адрес за доставка на 

наградата. В случай че печелившият не получи своята награда поради 

причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на 

грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да 

получи своята награда, като тя остава неспечелена. 

 

6. Допустимост  

7.1.Не се допускат до участие в томболата клиенти, които:  

7.1.1 Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие; 

7.1.2. Са служители на Организатора;  

7.1.3. Не са пълнолетни. 

 

8. Други условия 

8.1. Условията на настоящата томбола са достъпни на www.vivacom.bg.  

8.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, във всеки 

момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им. 

Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати томболата при 

възникване на сериозни за това причини. 

8.3. Печелившите участници могат да бъдат помолени да участват в последващи 

томболата рекламни активности. 

8.4. Участниците в томболата, декларират, че те са приели настоящите условия и 

правила за провеждане на томболата и се считат обвързани с тях, като тези 

условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а 

възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските 

съдилища. 
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