ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА “MYKI &
A1 GAME BOX”
1.
1.1.

1.2.

Място и период за участие:
(изм. 19.07.2018 г.) Кампания “MyKi & A1 Game Box” се провежда в А1
магазини на територията на Република България, включително на
електронен магазин (eShop) и Магазин *88 (telesales)
Периодът за участие в Кампанията е от 08:00ч. на 01.11.2018 г. до
30.11.2018 г. или до изчерпване на отпечатаните рекламни флаери.

2.

Организатори:

2.1.

„А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.
”Кукуш” № 1 („Организаторът“) със съдействието на „Тера
Комюникейшънс“ АД, със седалище и адрес на управление: 1407 София,
бул. „Черни връх” 103 („Партньор“), което дружество осигурява
поддръжката на мобилния портал https://а1zona.bg

3.

Участници:

3.1.

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо или
юридическо лице със седалище в Република България, което в Периода на
участие:
Реализира покупка на Часовник MyKi.
Е абонат на мобилна услуга на А1.
В периода на провеждане на Кампанията реализира участие при
условията, описани в т.4 „Механизъм за участие“.
Участниците в Кампанията гарантират, че всяка подадена от тях
информация е вярна, актуална и пълна.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

4.

Механизъм на участие:

4.1.

Участие в Кампанията се реализира на мястото и в периода по т. 1 от
тези Правила при следните условия:
Всеки потребител реализирал покупка на Часовник MyKi получава на
случаен принцип рекламен флаер с възможност за спечелване на
безплатен 90 дневен достъп за услугата A1 Game Box.
Рекламните флаери са два вида:
Печеливш – съдържа Код (<ключова дума>) за активиране на абонамент,
предоставящ промоционални 90 дни безплатен достъп за A1 Game Box,
считано от датата на активация по т.5.1.1 от Правилата.

4.1.1.

4.1.2.
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4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

Непечеливш с текст „Опитай пак!“ – съдържа рекламна информация за
услуга A1 Game Box.
Всеки потребител, който отговаря на условията има право да получи по
един флаер за всеки закупен Часовник MyKi.
Всеки потребител спечелил флаер с „Код (<ключова дума>) за
промоционални 90 дни безплатен достъп за A1 Game Box“ има
възможност по свое желание да се възползва или не от предложената
оферта.
Промоционалният Код 90 дни безплатен достъп до A1 Game Box може да
се ползва еднократно от една мобилна А1 услуга с Android устройство.

5.

Активиране на промоционален абонамент за A1 Game Box при изтегляне
на печеливш флаер.

5.1.1.

Активиране на промоционален абонамент 90 дни безплатен достъп за
услуга A1 Game Box, потребителят реализира като от мобилен А1 номер
в устройство с Android OS изпрати безплатен SMS на номер 1513 с
<ключова дума>, съдържаща се на печелившия флаер.
В резултат от изпратения
SMS, потребителят ще получи
потвърдително съобщение с информация за:

5.1.2.




5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Активиран абонамент
Линк за инсталиране на приложение A1 Game Box
Инструкция как да бъде инсталирано приложението
При успешно активиран абонамент с промоционални условия за 90 дни
безплатен достъп до услуга A1 Game Box, потребителят ще бъде
информиран ден преди изтичането на безплатния период, че предстои
да премине към платен абонамент на цена 1,50 лв. с ДДС / седмично и как
може абонаментът да бъде прекратен. Информацията се получава чрез
SMS от номер 1513.
Деактивиране на абонамент за услуга A1 Game Box потребителят може
да заяви по всяко време и свое желание, чрез изпращане на безплатен SMS
на номер 1513 с текст: STOP GAMEBOX. В резултат потребителя
получава потвърдително съобщение от номер 1513 за прекратения
абонамент.
Деинсталиране на приложение A1 Game Box не води до спиране на
седмичното таксуване от 1,50 лв. с ДДС. Абонаментът се прекратява
по описания механизъм в т. 5.1.4.

6.

Права и отговорности

6.1.

Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по
всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които
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6.2.

6.3.

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.
Организаторът не отговаря в случай на загуба или повреда на получения
от потребителя флаер, което да доведе до невъзможност за ползване
на кода (<ключова дума>) за промоционални 90 дни безплатен достъп за
A1 Game Box.
Организаторът не отговаря за временно изчерпване на флаери в
отделни А1 магазини.

7.

Допълнителни разпоредби:

7.1.

С участието си в Кампанията участниците приемат настоящите
Правила и се задължават да ги спазват.
Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва
настоящите Правила, като публикува промените на https://а1zona.bg и
www.a1.bg
Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на
адрес: https://а1zona.bg и www.a1.bg

7.2.

7.3.

8.

Настоящите Правила влизат в сила на 05.07.2018 г.
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