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ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „5G 

РОБОТИЛНИЦА ОТ А1“ 
 

1. Място и период за участие: 

1.1. Кампанията „5G Роботилница от А1“ се провежда в периода 19 – 23 декември 

2019 в обособена зона в магазина на А1 в Mall of Sofia (наричана за краткост по-

долу „Кампанията“), където посетителите на Mall Sofia ще могат да присъстват 

на демонстрация на 5G Роботилница с коледните герои на Кампанията: Робот, 

Дядо Коледа и Снежанка (Фън Зона). 

 

  

1.2. Периодът за участие в 5G Роботилницатата е 19 – 23 декември при следния 

график: 

19 декември: 17:00-21:00 

20 декември: 17:00-21:00 

21 декември: 12:00-21:00 

22 декември: 12:00-21:00 

23 декември: 12:00-21:00 
 

или до изчерпване на отпечатаните флаери (скреч карти).  

 

2. Организатор: 

2.1. „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. ”Кукуш” № 

1 („А1“ или „Организаторът“).  

3. Участници: 

 

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

поставено под запрещение, или юридическо лице със седалище в Република 

България, което в Периода на кампанията: 

3.1.1. Е посетител в Mall of Sofia. 

3.1.2. Посети Фън зоната на А1 и участва в интерактивните дейности на Кампанията. 

3.2.  Участниците в Кампанията гарантират, че всяка подадена от тях информация е 

вярна, актуална и пълна. 

3.3.  В Кампанията нямат право да участват служители на „А1 България“ ЕАД, както и 

служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в 

горепосочените, в качеството им на предприятие-ползвател на тези 

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

техните семейства. 

 

4. Механизъм на участие: 

 

4.1. Участие в Кампанията се реализира на мястото и в периода по т. 1 от тези 

Правила, и от участник, отговарящ на условията по т. 3 по-горе, при следните 

условия: 
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4.1.1. Всеки участник в Кампанията получава еднократно флаер (скреч карта) и може 

да спечели награда. 

4.1.2. Скреч картите, които се раздават на Участниците, имащи право да участват в 

Кампанията, съдържат една от описаните по-долу в т. 5 награди.  

 

5. Награди: 

5.1 Наградите, които ще бъде раздадени чрез флаер (скреч карта) са, както следва: 

5.1.1. Коледни магнитчета – 1350 бр.; 

5.1.2.  Коледни свещи – 1900 бр.; 

5.1.3.    Коледни топки – 900 бр.; 

5.1.4.  USB кабел – 400 бр.;  

 

6. Предоставяне на наградите: 

6.1. Спечелилият участник в Кампанията има право да получи наградата, посочена в 

печелившия флаер (скреч карта), след спазване на механизма за участие в т.4. 

6.2. След като разбере, че печели определена награда от Кампанията, съответният 

печеливш Участник трябва да предостави скреч картата, върху която е 

изобразена спечелената награда, на сътрудника в Промо зоната на А1. 

Сътрудникът я проверява и предоставя на Участника съответната награда. 

Не се изисква идентификация. 

6.3. Не може да бъде получена награда срещу скреч карта, която е показанa след 

изтичане на периода на Кампанията или извън мястото на провеждането ѝ. 

6.4. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга 

равностойност. 

 

7. Права и отговорности: 

 

7.1. Организаторът не отговаря при невъзможност наградата да бъде 

предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни 

или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 

7.2. 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. 

7.3. Организаторът не отговаря в случай на загуба или повреда на получената от 

даден Участник скреч карта, което да доведе до невъзможност за получаване на 

спечелената от него награда. 

7.4. 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. 

 

 

8. Допълнителни разпоредби: 
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8.1. С участието си в Кампанията участниците приемат настоящите Правила и се 

задължават да ги спазват. 

8.2. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, описани в т. 

5 от настоящите Правила. 

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

Правила, като настоящите Правила и промените им се публикуват на www.a1.bg. 

8.4. Информация във връзка Кампанията може да бъде получена на адрес:  www.a1.bg, 

както и на място във Фън зоната от служители на А1. 

  

9. Настоящите Правила влизат в сила на 19.12.2019 г.  

 


