
 

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

 

Условия за участие в кампанията Cash back от 3% при 

покупка от А1.bg с кредитни карти от ЦКБ 

 
1. Период на участие:  

 

От 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.  

 

2. Организатори на Кампанията: 

„А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление - 1309 София, ул. ”Кукуш” №1 (A1); и 

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул.„Цариградско шосе” № 87 (ЦКБ) 

 

3. Участници в Кампанията:  

Участници могат да бъдат дееспособни физически лица, притежатели на български 

документи за самоличност, които отговарят едновременно на следите условия: 

 

3.1. Притежатели са на някоя/и от посочените по-долу кредитни карти издавани от ЦКБ: 

 

 Visa Classic 

 Mastercard Standard 

 Visa Gold  

 Visa Platinum 

 Mastercard World   

 Mastercard Gold  

 

3.2. Закупили са от  онлайн магазина на  A1 (сайта www.a1.bg) едно или няколко устройства в 

брой и платили онлайн с карта, като: 

 

 смартфон  

 таблет  

 лаптоп  

 телевизор  

 рутер  

 аксесоар  

 модем 

 

Кампанията не важи при покупка на устройства на изплащане и при закупуване/ 

абонамент на услуги. 

 

3.3. Платили са пълната цена на закупеното устройство или устройства с кредитна карта 

по т. 3.1. 

 



 

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

4. Получаване на отстъпка: 

4.1. Всяко лице, което отговаря на условията по предходната точка 3. получава обратно по 

кредитната си карта, която е използвана за покупка от оналйн магазина на A1, сума в 

размер на 3% (Cash back) от стойността на покупката. 

4.2. Отстъпката важи за всяка отделна трансакция, която е предназначена за покупка по 

реда на предходната точка. 

5. Начисляване на Cash back по кредитните карти се извършва ежемесечно, до 12-то число на 

месеца, следващ месеца в който са направени трансакциите.  

 

6. Допълнителни условия: 

6.1. Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Кампанията по всяко 

време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното 

провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Условия, 

форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В 

тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на Участниците. 

6.2. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху сайта на 

А1 или механизма на провеждане на Кампанията, както и при съмнения за извършване на 

такива, Организаторите имат право да отстранят от участие съответното лице. 

6.3. При извършване на покупка на сайта на А1 всеки Участник приема настоящите Условия 

и предоставя на Организаторите доброволно необходимите за участие в Кампанията и 

получаване на награда лични данни, като е информиран от Организаторите, че 

събирането и обработването на неговите данни от страна на А1 се осъществява 

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

интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на 

Организатора, а от ЦКБ съгласно Политика за поверителност и защита на личните 

данни, прилагана от „Централна Кооперативна Банка“ АД, публикувана на адрес - 

https://www.ccbank.bg/bg/za-ckb/gdpr. 

6.4. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване 

относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу 

обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията 

или унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде 

писмено заявление на адреса на А1 или на адреса на ЦКБ, посочени в т.2  или по друг 

обявен начин. 

6.5. Допълнителна информация може да бъде получена на кратък номер *5050 или на 

телефон 02/ 92 66 500, във всеки офис на ЦКБ, както и на адрес: www.ccbank.bg 

 

https://www.a1.bg/zashtita-lichni-danni
https://www.ccbank.bg/bg/za-ckb/gdpr

