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ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

“ТЕСТВАЙ A1 XPLORE MUSIC И МОЖЕ ДА 

СПЕЧЕЛИШ BLUETOOTH КОЛОНКА ИЛИ 

СЛУШАЛКИ” 

 

1. Цел на кампанията: 

1.1. Популяризиране на мобилното приложение A1 Xplore Music 

(“Приложението”) и информиране на абонатите на А1 относно 

промоционалния период за предлагане на услугата A1 Xplore Music и 

екстрата Xplore Unlimited. 

1.2. Промоционалните условия, при които може да се тества услугата 

A1 Xplore Music и екстрата Xplore Unlimited са описани на 

http://www.a1.bg/a1-xplore-music 

 

2. Място и период за участие: 

2.1. Периодът за участие в кампанията “Тествай A1 Xplore Music и 

може да спечелиш Bluetooth колонка или слушалки“ („Кампанията“) 

е от 18:00 ч. до 22:00 ч. на 06.04.2019 г. или до изчерпване на скреч 

картите, чрез които могат да бъдат спечелени наградите по т.6, 

което от двете събития настъпи по-рано. 

2.2. Кампанията се провежда в специално обособена Промо зона на А1 в 

Арена Армеец София, където ще се състои концерт на група 

„Скандау“ 

 

3. Организатор: 

3.1. „А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на 

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

„Организаторът“). 

4. Участници: 

4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно 

физическо лице, което в Периода на Кампанията: 

4.1.1. е посетител на музикалното събитие по т.2.2. в Арена Армеец 

София; 

4.1.2. е ползвател на абонамент по действащ договор за мобилна услуга 

от А1; и 

http://www.a1.bg/a1-xplore-music
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4.1.3. в определената за целта Промо зона на А1 покаже на намиращите 

се там сътрудници на А1, че е инсталирал успешно Приложението 

на ползваното от него мобилно крайно устройство.  

4.2. При всички случаи за Участник и съответно получател на награда 

от Кампанията се счита лицето, което е реален ползвател на 

крайното устройство, на което е инсталирано Приложението, 

независимо от обстоятелството кой е абонатът, който е 

страна по договора за мобилната услуга, ползвана чрез 

съответното крайно устройство. 

4.3. 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. 

5. Награди: 

Наградите от Кампанията са както следва: 

5.1. Bluetooth слушалки с логото на А1 (производител Makito, Испания) – 

30 бр. 

5.2. Bluetooth колонки с логото на А1 (марка “Bullet”) - 30 бр. 

5.3. Рекламна раница (производител By Surpise) – 200 бр. 

5.4. Рекламен обемен стикер (производител „Орхидея ЕР“ ООД – 300 бр.  

 

6. Механизъм на участие и получаване на наградите: 

6.1. Участие в Кампанията се реализира на мястото и в периода по т. 

2 от тези Правила, и от Участник, отговарящ на условията по т. 

4 по-горе. 

6.2. Всеки Участник трябва да има вече инсталирано или да инсталира 

на място успешно Приложението на ползваното от него мобилно 

крайно устройство. Инсталирането на Приложението и 

активирането на услугата A1 Xplore Music и екстрата Xplore 

Unlimited се извършва съгласно Общите условия за услугата и 

условията за ползване на екстрата Xplore Unlimited, публикувани на 

адрес: https://www.xploremusic.net/bg и http://www.a1.bg/a1-xplore-

music. Освен това всеки Участник може да получи информация за 

Приложението, услугата A1 Xplore Music и екстрата Xplore 

Unlimited, както и за актуалните промоционални условия за 

тяхното ползване в Промо зоната. 

https://www.xploremusic.net/bg
http://www.a1.bg/a1-xplore-music
http://www.a1.bg/a1-xplore-music


 

3 

„А1 България“ ЕАД ул. Кукуш 1 София 1309, България www.a1.bg 
 

6.3. След като изпълни условията по предходните точки Участникът 

трябва да посети Промо зоната на А1 и да покаже инсталираното 

Приложение на намиращите се в нея сътрудници на А1, които му 

предоставят скреч карта. 

6.4. За да разбере дали печели награда и каква е тя, Участникът следва 

на място в Промо зоната да изтрие полето на скреч картата. 

6.5. 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. 

6.6. Не може да бъде получена награда срещу скреч карта, която е 

показанa след изтичане на периода на Кампанията или извън 

мястото на провеждането ѝ. 

6.7. Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато 

и да е друга равностойност. Всеки участник при едно инсталиране 

на Приложението на едно устройство има право да получи само 

една награда. 

 

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. 
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8. Допълнителни разпоредби: 

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 https://www.a1.bg/otgovornost-obshti-uslovia-i-

pravila. 

8.4. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на 

адрес: https://www.a1.bg/a1-xplore-music, в рекламните брошури,  

както и на място в Промо зоните на Кампанията от служители на 

А1. 

  

9. Настоящите Правила влизат в сила на 06.04.2018 г.  

 


