
Кампания за предварителна продажба на Samsung Galaxy Note10 и Note10+ 

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА.  

1.1. Организатор на Кампанията е „А1 България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1345, ул. „Кукуш“ 1, ЕИК 131468980 ("Организаторът" или "А1").  

1.2. Кампанията се провежда с цел предварителна регистрация на покупка на смартфон 

Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ в брой със сключване на договор за 

мобилни гласови услуги на А1, както и покупка при условията на договор за продажба на 

изплащане на смартфон Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ с договор за 

мобилни гласови услуги по актуален абонаментен план на А1.  

1.3. Кампанията се провежда през онлайн магазина на Организатора на страница 

https://www.a1.bg. 

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.  

Периодът за участие в Кампанията е от 23:30:00 часа на 07.08.2019 г. до 23:59:00 часа на 

22.08.2019 г. ("Периодът на участие").  

 

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.  

3.1. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 

г., с постоянен адрес в България („Участници”), независимо дали са клиенти на А1, и са 

изпълнили условията по т. 4. 

3.2. В Кампанията може да участва и юридическо лице или едноличен търговец, независимо 

дали са клиенти на А1, и са изпълнили условията по т. 4. Когато Потребителят е юридическо 

лице или едноличен търговец, физическото лицето, което е извършило регистрацията по 

предвидения за това ред, се счита за оторизирано от съответното юридическо лице или 

едноличен търговец за участие в Кампанията. 

3.3. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се 

установи, че: 

- е предоставил неверни, неточни или непълни данни; 

- е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието 

в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи награда по измамен или друг незаконен 

начин; 

- не отговаря или нарушава изискванията на тези Правила. 

 

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА. 

4.1. Всеки потребител може да направи предварителна заявка за покупка на смартфон Samsung 

Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+ на официалната страница на Организатора и да получи 

еднократна отстъпка в размер на 200 лв. в Периода на Кампанията при следните условия: 

https://www.a1.bg/


4.1.1. отбелязал е опцията за връщане на стар смартфон, при поръчването в онлайн магазина на 

А1; 

4.1.2. Съгласил се е с настоящите правила; 

4.1.3. Върне употребяван смартфон, отговарящ на условията по т. 4.5 и по реда на т.4.6 по-долу, 

заедно с попълнен Протокол за предаване (Приложение №1) по т.4.7 по-долу. 

4.2. Стойността на отстъпката по т. 4.1. е фиксирана и не може да се променя в зависимост от 

стойността на предадения използван смартфон. 

4.3. Стойността на отстъпката важи при покупка на смартфон Samsung Galaxy Note10 или 

Samsung Galaxy Note10+ с нов договор за мобилна услуга от А1 или продължаване на 

съществуващ договор с А1. Отстъпката не се прилага при покупка на апарат/ите без 

договор за мобилни гласови услуги с А1 или при покупка през А1 клуб без договор за 

мобилни гласови услуги. 

4.4. Отстъпката може да се получи и при покупка на изплащане, за което се сключва договор за 

продажба на изплащане на смартфон Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+ и 

договор за мобилни гласови услуги по актуален план на А1. В този случай от стойността на 

устройството се приспада отстъпката и въз основа на сумата с отстъпка се изготвя погасителен 

план. 

4.5. На връщане подлежат единствено употребявани смартфони (мобилни телефони със смарт 

функции, в работещо състояние с операционна система Android, iOS, Windows Mobile/Phone 

OS). Т. нар. нефункционални телефони (които не предлагат комбинация на сензорен екран, 

безжичен интернет и поддръжка на мобилни операционни системи) или такива, които имат 

активиран iCloud, Google, Microsoft или друг потребителски акаунт, изискващ парола за достъп) 

няма да бъдат приемани за връщане. Не е нужно връщаният смартфон да е бил закупен от А1. 
Смартфонът следва да е с възстановени фабрични настройки и изтрити приложения, 

инсталирани от участника. 

4.6. Предаването и връщането на стар смартфон се извършва чрез куриер по избор и за сметка 

на потребителя до А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, Е-МАГАЗИН, адрес: Гр. София ул. Кукуш 1 Сграда 

М8 (ТТТ), СТАЯ 15, тел. 0881106467. 

4.7. В Протокола за предаване (Приложение №1) участникът предоставя следната информация: 

4.7.1. Адрес и телефон за връзка;  

4.7.2. Номер на поръчка, след като получи потвърждение по имейл;  

4.7.3. Марка и модел на изпратения смартфон.  

4.7.4. Участниците трябва да декларират, че върнатият телефон не е бил откраднат и не е обект 

на друго престъпление.  

4.8. При несъответствие на изпратеното устройство, установено от страна на А1, с условията по 

т. 4.5. на настоящите условия, участникът ще бъде уведомен, че не може да ползва отстъпката, 

предвидена в настоящите правила, като устройството ще бъде върнато на посочения в 

протокола адрес. 

4.9. Всички участници в Кампанията, отговарящи на условията в точка 3 и точка 4 ще получат 

заявеното от тях устройство в срок до 15.09.2019 г. 

 



 

5. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ.  

5.1. Организаторът има право да отстрани от участие в Кампанията лица, които не отговарят на 

условията, съдържащи се в т. 3. 

5.2. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се 

провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху 

страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има 

право да отстрани съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да 

мотивира или обяснява отстраняването.  

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. 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 на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.  

 

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.  

7.1. За валидна регистрация Участниците е необходимо да въведат следните лични данни: трите 

си имена и адрес по лична карта, номер на документ за самоличност, ЕГН, телефон/е-mail за 

връзка. 

7.2. Участниците потвърждават, че приемат безусловно настоящите Правила на Кампанията, 

както и се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни за целите на 

провеждане на Кампанията и съгласно описаното в Правилата на Кампанията. Участниците и 

печелившите Участници са информирани от Организатора, че събирането и обработването на 

техните данни се осъществява от Организатора в съответствие с настоящите Правила и 

„Политика за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет 

страницата на дружеството на адрес www.a1.bg и налична в търговските обекти на А1 България.  

7.3. А1 България“ ЕАД,  в качеството си на регистриран администратори на лични данни, поема 

задължение в съответствие със Закона за защита на личните данни, да събират и обработват 

личните данни на Участниците единствено по повод и във връзка с провеждането на 

Кампанията. Участниците имат право на достъп до личните си данни и право на коригиране на 

данните съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, като за целта се свържат с 

администратора.  

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА.  
Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. 

Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет 

страницата на Кампанията. 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 23:30 часа на 07.08.2019 г. 

 

 

https://www.a1.bg/zashtita-lichni-danni
http://www.a1.bg/

