Условия за получаване на покана от А1 и HBO за
финалния епизод на сериала Игра на тронове
Механизъм на Инициативата и Събитието:
Инициативата се организира от А1 България ЕАД (A1) и Ейч Би Оу България
ЕООД (HBO) и се състои във възможността абонатите на фиксирана
телевизионна услуга от А1 с включен или добавен ТВ пакет HBO и абонатите
на мобилна услуга от А1 с включена или добавена услуга НВО GO да получат
покана за премиерната прожекция на финалния епизод на сериала Игра на
тронове (Събитието).
Инициативата се провежда само на територията на гр. София.
Събитието ще се състои на 20 май 2019 г., понеделник, от 19:30 часа в Зала
1 на НДК, като вратите отварят за гости от 18:00 ч.
Информация за Събитието и Инициативата се публикува на 13.05 на Фейсбук
страницата на А1,на адрес: https://www.facebook.com/A1Bulgaria/, като
допълнителна информация се публикува и на интернет страницата на А1, на
адрес: https://www.a1.bg/hbo.
Условия за получаване на покана:
Поканата за Събитието е предназначена за две лица и може да бъде получена
само от дееспособно физическо лице или юридическо лице/едноличен
търговец, което/който към датата на заявяване и получаване на покана е
абонат по договор с А1 при условията на тарифен план за фиксирана
телевизионна услуга с включен или добавен ТВ пакет НВО или при условията
на тарифен план за мобилна услуга с включена или добавена услуга HBO GO.
Един абонат има право да получи само една двойна покана.
Получаване на поканите:
Всяка покана се предоставя под формата на 2 (два) броя брандирани гривни
в различни цветове, в зависимост от сектора, за който са предназначени.
Поканите се предоставят в периода от 13 май до 19 май 2019 г. (в рамките на
работното време на посочените по-долу магазини) или до изчерпване на
количествата, като общото количество на двойните покани е 350 (триста и
петдесет) броя.
Поканите се предоставят в следните магазини на А1 в гр. София:
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Магазин

Адрес

A1 м-н София, Надежда, бл.171
A1 м-н София, МОЛ Цариградско
Шосе

гр. София, ж.к. Надежда, бул. Ломско шосе, бл.171, П.К.1220

A1 м-н София,Акад.Б.Стефанов2

гр. София, бул. Цариградско шосе 115, П.К1784
гр. София, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2,
П.К.1700

A1 м-н София, Люлин, К. Пазар

гр. София, ж.к. Люлин-4, базар Искра 2000, П.К.1359

A1 м-н София, Овча купел

гр. София, ж.к. Овча купел, бул. Монтевидео 63, П.К.1632

A1 м-н София, Граф Игнатиев 43

гр. София, ул. Граф Игнатиев №43, П.К. 1142

A1 м-н София, МОЛ Ринг МОЛ

гр. София, ул. Околовръстен път № 214, П.К. 1756

A1 м-н София, Тодорини кукли

гр. София, ул. Тодорини кукли 20, П.К. 1517
гр. София, ъгъла на бул. Възкресение и бул. Вардар,
П.К.1330

A1 м-н София, Красна поляна

Поканата се предоставя само лично на абоната, който е страна по договора с
А1 и отговаря на условията за получаване на покана, или на негов законен
представител или пълномощник.
При получаване на покана съответният получател се легитимира с лична
карта, а когато действа като законен представител или пълномощник, той
следва да представи също документ, удостоверяващ представителството, или
респективно нотариално заверено пълномощно.
До Събитието ще бъдат допускани само пълнолетни
носят/представят получената под формата на гривна покана.

лица,

които

Допълнителна информация за Инициативата и Събитието може да бъде
получена в магазините на А1, както и на телефон: 029808338; имейл:
info@hbo.bg
Настоящите условия са в сила от 13 май 2019 г. и могат да бъдат променян от
организаторите, като промените влизат в сила след публикуването им на
интернет страницата на А1, на адрес: https://www.a1.bg/hbo.
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