Правила за участие в кампанията „Вземи устройство с
отстъпка и без договор от А1 клуб“
1. Период за участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията на „Вземи устройство с отстъпка и без договор от
А1 клуб“ („Кампанията”) е от 00:00:00 часа на 01.08.2022 г. до 23:59:00 часа на 31.08.2022 г.
("Периодът на участие").
1.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез следните канали за
продажба на Организатора - магазинна мрежа, интернет страницата на Организатора –
www.a1.bg, продажби по телефона и канали за продажби от партньори тип “От Врата до
Врата”.

2. Организатор:
2.1. Организатор на Кампанията е „А1 България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.
София 1345, ул. „Кукуш“ 1, ЕИК 131468980 ("Организаторът" или "А1").

3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице корпоративен клиент от сегмент, който не се обслужва персонално от акаунт мениджър,
което: (а) към началната дата на Кампанията е абонат по действащ договор за услуги с А1
(с изключение на абонати на тарифни планове Loop и blizoo) (б) е член на програмата А1 клуб;
и (в) в Периода на участие изпълни условията по т. 5 по-долу.
3.2. Съответното лице има право да участва и ползва отстъпките за устройства от А1
Клуб посочени в Кампанията, ако няма непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът
до услугите, които ползва, не е спрян през Периода на участие и към момента на закупуване
на устройството.
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 и/или да закупи устройство по измамен или друг незаконен начин;
- не отговаря на условията или нарушава изискванията на тези Правила.
3.4. Участници, които ползват услуги по договор с корпоративен клиент на А1 България
(юридически лица, еднолични търговци и други организации от сегменти, които не се
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обслужват персонално от акаунт мениджър), могат да участват само с упълномощаване от
лицето, представляващо корпоративния клиент.

4. А1 клуб отстъпки:
4.1. Устройствата, които се предоставят с отстъпка и могат да бъдат закупени по
настоящата Кампания са посочени на страницата https://www.a1.bg/a1club-promo.
Посочените цени са с ДДС.

5. Използване и закупуване на устройствата с отстъпка:
5.1. Всички Участници, които отговарят на изискванията по точка 3 по-горе могат да се
възползват и закупят устройство с отстъпка от Кампанията. Устройствата могат да
бъдат закупени без сключване на нов абонамент за тарифен план от А1.
5.2. За покупки, направени през интернет страницата на Организатора, поръчката следва
да се извърши след запознаване с настоящите правила.
5.3. Устройствата, участващи в Кампанията не могат да бъдат закупени на изплащане.
5.4. С извършването на покупка на устройство на промоционална цена, Участниците
приемат настоящите правила.
5.5. Промоционалните цени на устройствата не могат да се комбинират с други отстъпки
и други кампании.
5.6. Един Участник има право да закупи до 5 броя устройства.

6. Права и отговорности:
6.1. Организаторът не отговаря: (а) в случай че устройството с отстъпка не може да бъде
закупено или получено от съответните Участници поради предоставени от съответните
Участници, непълни, неточни или неверни данни за контакт или поради друга причина, за
която тези Участници отговарят, или поради други технически и/или юридически пречки,
свързани с конкретните Участници и/или техен представител/пълномощник; и (б) при
невъзможност да бъдат предоставени и/или използвани поради обстоятелства от
непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други
обстоятелства; и в) при отказ на съответния Участник да предостави необходимите за
това данни или да подпише необходимите документи; г) в случай че данните на даден
Участник в Кампанията съдържат непълна, невярна или подвеждаща информация.
6.2. 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
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Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците. За манипулация по
точка 6.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента
на лично и индивидуално участие на съответното лице в Кампанията.
6.3. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се
провежда. При всякакви злоупотреби, независимо от използвания канал за покупка, 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.

7. Допълнителни разпоредби:
7.1. Данните за контакт на Участниците в А1 Клуб ще се обработват в Кампанията с цел
тяхната идентификация и установяване на обратна връзка.
7.2. Участниците 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 и налична в търговските обекти на А1 България.
7.3. 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 адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по друг обявен
начин.
7.4. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща
запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.
Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода
на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното
участие на Участника в нея.
7.5.

Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на телефонен номер *88

7.6. Организаторът има право по всяко време да изменя, продължава 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 на 01.08.2022 г.
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