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Правила за участие в Кампанията „С А1 Печелиш“  

 

1. Място, период и цел на Кампанията: 

1.1. Кампанията „С А1 Печелиш“ (наричана за краткост по-долу „Кампанията“) се 

провежда в периода  01.07.2019 г. – 31.10.2019 г. или до изчерпване на 

отпечатаните скреч карти в населените места, съгласно Приложение № 1 към 

настоящите Правила, в специално обособени промо зони на „А1 България“ ЕАД.  

1.2. Целта на Кампанията е популяризиране на бранда А1 и предплатените услуги 

на „А1 България“ ЕАД.  

2. Организатор: 

2.1. Организатор на Кампанията е „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на 

управление: 1309 София, ул. ”Кукуш” № 1 („А1“ или „Организаторът“).  

3. Участници и механизъм на участие: 

 

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което 

не е поставено под запрещение и в Периода на Кампанията е изявило желание 

за получаване на скреч карта от представителите на А1 на съответното 

населено място, съгласно Приложение № 1. 

3.2. Всяка скреч карта, която се раздава на Участниците, имащи право да участват 

в Капманията, може да съдържа само една от описаните по-долу в т. 4.1 

награди, за което е необходимо да се изтрие специалното поле върху скреч 

картата.  

3.3. В Кампанията нямат право да участват служители на А1, както и служители на 

други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1 или 

съответно Партньора, в качеството им на предприятия - ползватели на тези 

работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните 

семейства. 

 

4. Награди: 

4.1. Наградите, които ще бъде раздадени чрез изтриването на специално поле 

върху скреч карта са, както следва: 

4.1.1. А1 Предплатен пакет „Комфорт Макс“;  

4.1.2. А1 брандирана антистрес топка;  

4.1.3. А1 стикер; 

           

 

5. Предоставяне на наградите: 

5.1. Спечелилият участник в Кампанията има право да получи посочената 

награда по т. 4.1, която се вижда върху скреч картата след  изтриване на 

специално поле върху нея. 

5.2. В случай, че спечелената награда е А1 Предплатен пакет „Комфорт Макс“, 

за да го получи и картата в пакета да бъде активирана, Спечелилият 

участник следва да попълни и предаде на представител на А1 

регистрационна форма на място. Последната ще му бъде предоставена от 

представител на А1 на мястото на Кампанията.   

5.3. Наградата/те не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да 

е друга равностойност. 

 

6. Права и отговорности: 

 

6.1. Организаторът не отговаря: 

 в случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или 

реализирана, поради невъзможност победителят и/или негов 
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представител да се идентифицира, и/или да получи наградата или 

поради други технически и/или юридически пречки, свързани с 

конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и 

 при невъзможност наградата да бъде предоставена, поради 

обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови 

ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 

6.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по 

всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват 

нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, 

нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на 

административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи 

Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците. 

6.3. Организаторът не отговаря в случай на загуба или повреда на получената 

от потребителя скреч карта, което да доведе до невъзможност за 

получаване на спечелената от него награда. 

6.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При 

всякакви злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, 

Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като 

в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява 

дисквалификацията. 

 

7. Допълнителни разпоредби: 

 

7.1. С участието си в Кампанията, Участниците приемат настоящите Правила 

и се задължават да ги спазват. 

7.2. Участниците, спечелили награда по т.4.1.1. и попълнили регистрационна 

форма предоставят на Организатора доброволно необходимите за 

предоставяне на предплатената услуга лични данни, като са 

информирани от Организатора, че събирането и обработването на техните 

данни се осъществява от Организатора в съответствие с изискванията на 

приложимото законодателство и Политиката за защита на личните данни 

на  „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на 

дружеството и налична в търговските обекти на „А1 България“ ЕАД. 

Повече информация за условията за ползване на предплатените услуги 

на А1 може да намерите на адрес: www.a1.bg.  

7.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите 

Правила, като настоящите Правила и промените им се публикуват на 

www.a1.bg. 

7.4. Информация за Кампанията може да бъде получена на адрес:  www.a1.bg, 

както и на място на провеждане на Кампанията от служители на А1. 

  

8. Настоящите Правила влизат в сила на 01.07.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

http://www.a1.bg/
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Приложение № 1 към Правила за участие в Кампанията „С А1 Печелиш“ 

Списък с населени места – Място на Кампанията 

Гоце Делчев Каолиново Царево Твърдица 

София Подайва Малко Търново Гурково 

Зебил Стефан Караджа Звездец Ново село 

Самоков Ветово Каблешково Главиница 

Козлодуй Дянково Карнобат Правда 

Кресна Сливо поле Айтос Овен 

Благоевград Опака Люляково Яребица 

Първомай Антоново Камено Дулово 

Петрич Търговище Руен Силистра 

Баня Пъдарино Сунгурларе Черковна 

Банско Плачковци Желю Войвода Тутракан 

Разлог Ябланица Кермен Китанчево 

Кюстендил Угърчин Градец Голям Поровец 

Видин Котел Котел Русе 

Белоградчик Сеново Нови Пазар Ясеновец 

Берковица Смирненски Смядово Завет 

Роман Черник Каспичан Цар Калоян 

Борован  Искра Царев брод Антоново 

Гложене Ореш Велики Преслав Върбица 

Бутан Летница Върбица Силистра 

Крушовица Асеново Провадия Калипетрово 

Ботевград Никопол Долни Чифлик Раковски 

Перник Александрово Дългопол Септември 

Лом Славяново Шабла Любимец 

Якоруда Самуил Вълчи дол Симеоновград 

Белица Ясенково Тервел Димитровград 

Дебрен Ихтиман Генерал Тошево Стара Загора 

Дъбница Велинград  Аврен Нова Загора 

Абланица Дорково Игнатиево Раднево 

Сатовча Ракитово Аксаково Гълъбово 

Абланово Костандово Каменар Розино 

Сливен Чирпан Гроздьово Кричим 

Ямбол Разград Каварна Белозем 

Стралджа Хасково Дебелт Садово 

Твърдица Пещера Шивачево Войводиново 

Руен Казанлък Алфатар Ръжево конаре 

Шумен Баня Тервел Катуница 

Варна Пазарджик Елхово Стамболийски 

Добрич Харманли Средец  

Първомай Мало Конаре Огняново   

 


