Условия на кампанията „На плаж само с телефон!“
Организатор и партньор
 Организатор на кампанията „На плаж само с телефон“ (Кампанията) са „А1 България“ ЕАД, ЕИК:
131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1” или
„Организатор/ът“)
 Партньор на А1 при предоставяне на услуги от приложението А1 Wallet е „Пейнетикс“ АД, гр. София,
бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, с ЕИК 131574695 - дружество за електронни пари, което
притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари („Пейнетикс“). А1
е представител на Пейнетикс.
Периоди и места на провеждане
 Периоди и места за получаване на промо код - от 11,00 ч. до 17,00 ч. на 1 и 2 и на 8 и 9 август на
плажа на къмпинг „Градина“, до Kite bar; и на 25 и 26 юли на Централен плаж „Лозенец“, до бар „Айляк“;
в промо зоната на А1 (част от Glamour Beach Weekends);




Периоди за активация на промо код в A1 Wallet – от 25 юли до 31 август 2020 г., като в тегленето за
спечелване на предметни награди се включват само Участници, които са активирали промо код до
00:00 часа на 10 август.
Период за участие в теглене на награди – до 11 август 2020 г., като конкретните дати на
провеждане на тегления са посочени по-долу.

Механизъм за участие
 Всяко дееспособно физическо лице, което посети промо зоната на А1 (част от Glamour Beach
Weekends) в рамките на един от посочените периоди и места за получаване на промо код и
отговори на въпрос, зададен от промо екип на А1, получава промо код за активация на първоначален
бонус от 5 лв. след активация на A1 Wallet.


Всяко лице, което е получило промо код може да го предостави на друго лице, като използването на
промо кода, зависи от това дали съответното лице отговаря на условията на Кампанията и на
изискванията за използване на A1 Wallet, описани в Общите условия за ползване на електронен
портфейл A1 Wallet.



За да активира получения промо код съответното лице („Участник“) трябва:
-

да е свалило или да свали приложението A1 Wallet безплатно от електронните магазини

GooglePlay, AppStore или AppGallery;
-

да се регистрира успешно в приложението A1 Wallet и да премине процедура по верификация

съгласно Общите условия за ползване на електронен портфейл A1 Wallet в рамките на периода от 25
юли до 31 август 2020 г.;



-

да зареди по сметката си в A1 Wallet минимум 10 лв. с банкова карта или банков превод.

-

да въведе получения промо код на определеното за това място в приложението;

След като извърши успешно посочените действия Участникът:
-

получава автоматично първоначален бонус от 5 лв. директно в А1 Wallet сметката, която

е заредил; и


се включва в теглене за спечелване на предметна награда (“Награда/та”).

Един Участник има право да активира само на един промо код (за 5 лв.) и да получи само една
предметна награда от Кампанията.



Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че
не отговаря на или нарушава изискванията на тези Условия.

Награди и теглене
 Всеки участник, който успешно активира промо код в A1 Wallet се включва автоматично в теглене
за спечелване на една от 9 бр. Награди - портативна колонка ttec Active Mini



Участниците, които печелят предметна награда се определят чрез електронно теглене, което ще
бъде проведено:



- На 28 юли 2020 г. се провежда теглене на Награди измежду участници, активирали промо код
до 00,00 ч. на 27.07;
- На 4 август 2020 г. се провежда теглене на Награди измежду участници, активирали промо
код до 00,00 ч. на 03.08;
- На 11 август 2020 г. се провежда теглене на Награди измежду участници, активирали промо
код до 00,00 ч. на 10.08;
От тегленето се изключват Участници, които са спечелили Награда при предходно теглене.



Електронното теглене се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис
на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която
удостоверява резултатите от него.



Печелившите Участници ще бъде обявен на Facebook страницата на А1 след провеждане на всяко
теглене.



След определяне на печелившите Участници за всяка от Наградите се изтегля още 2 (двама)
резервни печеливши Участници. Резервният печеливш Участник може да замести предходния
изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи Наградата и/или не
отговаря на изискванията за получаването ѝ.

Получаване на Награда
 Освен чрез Facebook страницата на А1 печелившите Участници ще бъдат информирани за
спечелената Награда и начина на получаването ѝ чрез телефонно обаждане от служител на
Организатора на телефонния номер за контакт, посочен при регистрирането на Участника в A1
Wallet.


В случай че съответният печеливш Участник не отговори на телефонното повикване и същият не
може да бъде открит в рамките на 1 ден от датата на първото прозвъняване или откаже да получи
Наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, с който се правят опити за
връзка по описания в тази точка начин. В случай че и с него не може да бъде осъществен контакт
или откаже да получи Наградата, за победител се счита вторият резервен печеливш участник, с
който се правят опити за връзка по описания в тази точка начин. В случай че и с него не може да
бъде осъществен контакт или откаже да получи Наградата, същата остава неразпределена и ново
теглене не се организира.



Наградата може да бъде получена на посочен от печелившия Участник адрес, който се уточнява по
време на телефонния разговор по предходната точка, чрез избран от Организатора куриер.
Доставката до посочен от печелившия Участник адрес чрез куриер е за сметка на Организатора.
Преди получаване на Награда печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на
следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че
Наградата се получава от пълномощник на Абоната, който се счита за Участник. Предаването на
Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница от куриерската услуга.



Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.



Крайният срок за получаване на Наградата е до 31 август 2020 г.



Ако в рамките на установените срокове не са раздаде Наградата, не се организира ново
разпределение.

Допълнителни разпоредби
 Информация за приложението A1 Wallet и услугите, предоставяни чрез него, е налице на
https://www.a1.bg/a1-wallet.


Информация във връзка с Кампанията се публикува на https://www.a1.bg/a1-wallet.
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Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. Измененията и
допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата
https://www.a1.bg/a1-wallet .
Организаторът имат право по всяко време да прекрати Кампанията, като публикуват информация
за това на сайта https://www.a1.bg/a1-wallet.
Предоставените за целите на Кампанията данни се обработват съгласно Политиката за защита на
личните данни на А1 https://www.a1.bg/zashtita-lichni-danni и Политиката за защита на личните
данни на Пейнетикс https://media.a1.bg/private/pdf/Privacy-Policy-A1Wallet.html.

Настоящите Условия влизат в сила от 25.07.2020 г.
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