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Условия на кампанията Ваучер „Рециклирано устройство” 

(Редакция в сила от 01.01.2023 г.) 

Организатор: 

 Организатор на кампанията „Ваучер „Рециклирано устройство“ („Кампанията“) е „А1 

България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”№ 

1 („A1 ” или „Организаторът”). 

Период и канали за участие: 

 Периодът на Кампанията е от 01.03.2022 г. до 31.12.2023 г. (“Период на участие”), до 

изчерпване на предварително определения от А1 брой ваучери или до изричното 

прекратяване от страна на Организатора. 

 Кампанията се провежда във физическите магазини и в електронния магазин на А1 на 

следния адрес  www.a1.bg (наричани заедно за краткост „Магазини/те“). 

 

Механизъм на Кампанията: 

 Всеки Участник, който в Периода на участие предаде за рециклиране в специално 

обозначените места във физическите магазини  на А1, телефон или таблет, независимо 

от техните състояние, изправност, марка и година на производство, има право да получи 

ваучер „Рециклирано устройство“ на стойност 20 лв. 

 

Условия за ползване на ваучер „Рециклирано устройство“ (“Ваучера”) 

 Всеки Ваучер е с валидност 30 календарни дни от датата на неговото получаване. 

Ваучерът се издава, съобразно условията за издаване на А1 клуб ваучери, публикувани тук. 

 Ваучерът е на стойност 20 лв. /двадесет лева/ и може бъде използван като отстъпка от 

цената при покупката на продукти от категории Смартфони, Таблети, Лаптопи, 

Телевизори, Смарт часовници и Джаджи с 2-годишен абонамент на А1 или за покупка на цена 

без абонаментен план за членове на А1 клуб от Магазините.  

 Ваучерът не може да бъде ползван при покупка на продукти в категории Аксесоари и Джаджи с 

цена без абонаментен план, покупки с цена на изплащане, цени за свободна продажба без 

абонаментен план (с изключение на устройствата с цена за членове на А1 клуб).  

 Всеки Участник има право да получи до 5 бр. ваучера в рамките на един календарен месец. 

 

http://www.a1.bg/
https://www.a1.bg/a1club-uv
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 При неправомерно прилагане на Ваучера при онлайн поръчки, същите ще бъдат отказвани, 

като Ваучерът става невалиден.  

Участници: 

 Участници в Кампанията, които имат право да получат допълнителен Ваучер, могат да 

бъдат дееспособни физически лица, които: 

 към началната дата на Кампанията са абонати по договор с А1, сключен преди 

началната дата на Кампанията; и 

 в Периода за участие предадат за рециклиране телефон или таблет, съобразно 

условията на Кампанията. 

 В Кампанията нямат право да участват: 

 потребители, които не отговарят на или нарушават изискванията на тези Условия. 

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

установи, че е предоставил неверни, неточни или непълни данни, или е направил опит да 

манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията 

и/или да получи Ваучер по измамен или друг незаконен начин. 

 

Допълнителни разпоредби: 

 Допълнителна информация във връзка с Кампанията може да бъде получена, както на 

интернет страницата на Кампанията, така и на телефонен номер *88 или 088 123.  

 

 А1 има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. Измененията и 

допълненията влизат в сила от датата на публикуването им. 

А1 има право по всяко време да прекрати Кампанията, като публикува информация за това на 

интернет страницата a1.bg. 

 

Настоящите Условия влизат в сила от 01.01.2022 г., като са налице изменения в сила от 01.01.2023 

г.   


