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ПРОТОКОЛ 

за предаване на смартфон според условията на Кампанията „Предварителна продажба на Samsung Galaxy 

Note10 и Note10+”, организирана от „А1 България” ЕАД 

 

Днес, ____________, в гр __________________________, на адрес: _____________________________________, на 

основание Правила за участие в Кампания „Предварителна продажба на Samsung Galaxy Note10 и Note10+“ 

(наричана за краткост „Кампанията”), между посочения по-долу участник в Кампанията (наричан за краткост 

„Участникът”) и „А1 България” ЕАД (наричано за краткост „А1”), се подписа настоящият Протокол за следното: 

1. ДАННИ ЗА УЧАСТНИК (ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ) 

Име:   

 

Постоянен адрес ( с п. код.) 

 

ЕГН Л.карта №, 

изд. от/на 

 

 

Телефон e-mail 

Адрес за коренспонденция( с п. код.) 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ (пълномощник, настойник, попечител) 

Име на представителя: 

 

Постоянен адрес ( с п. код.) 

 

ЕГН Л.карта №, 

изд. от/на 

 

 

Телефон e-mail 

Адрес за коренспонденция( с п. код.) 

 

 

Пълномощно или друг документ, удостоверяващ представителство (номер, дата, издадено от) 

 

 

2. ДАННИ НА А1 

Фирмено 

наименование, 

адрес на 

управление ЕИК: 

„А1 България” ЕАД 

1309 София, ул. „Кукуш” № 1 

ЕИК: 131468980 

Адрес за 

доставка на 

устройството: 

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, Е-МАГАЗИН,  

Гр. София ул. Кукуш 1 Сграда М8 (ТТТ), СТАЯ 15 

3. ПРЕДМЕТ 

3.1. УЧАСТНИКЪТ предоставя, а А1 приема следното старо устройство, представляващо смартфон по смисъла на 

Правилата на Кампанията ("Устройството"):  

вид, марка, модел, IMEI (сериен 

номер) 

номер на поръчка Брой 

   

4. УСЛОВИЯ  

4.1. При предоставяне на Устройството от УЧАСТНИКА на А1, А1 придобива собствеността върху Устройството 

и предоставя нов Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+ с отстъпка от цената при условия, описани в 

Правилата на Кампанията. 

4.2. УЧАСТНИКЪТ декларира, че: (а) е запознат и е съгласен с Правила за участие в Кампанията; (б) притежава 

собствеността върху предоставеното Устройство и има право да се разпорежда с него, в това число да прехвърли 

собствеността на трето лице; (в) върнатият телефон не бил откраднат и не е обект на друго престъпление. 

4.3. При поискване от страна на А1 Участникът следва да предостави документи, които доказват обстоятелствата 

по т. 4.2.  
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4.4. Участникът се задължава да обезщети А1 за вредите, които претърпи на каквито и да са неправомерни 

действия на Участника във връзка с предоставянето на Устройството, както и да възстанови стойността на 

получената при условията на Кампанията отстъпка. 

4.4. А1 чрез лицето, подписало настоящия протокол, приема без възражения предоставеното от Участника 

Устройство. 

4.5. А1 не отговаря пред трети лица за действията на Участника във връзка с предоставеното от него Устройство. 

4.6. УЧАСТНИКЪТ декларира, че няма лични данни в предоставяното Устройство, както и че Устройството е с 

възстановени фабрични настройки и изтрити приложения. 

4.5. УЧАСТНИКЪТ декларира, че посочените по-горе лични данни са пълни и верни. Той предоставя на А1 

доброволно посочените в този Протокол лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани 

от А1, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни за целите на Кампанията. 

 

ЗА УЧАСТНИКА: 

 

 

Подпис:__________________________ 

 

Трите имена: ______________________ 

 

(Печат) 

ЗА А1: 

 

 

Подпис:__________________________ 

 

Трите имена: 

______________________ 

 

(Печат) 

 

 


