Правила за участие в кампанията „Купи който и да е
Galaxy S21 с Galaxy Buds+ на цената на Galaxy S21“
1. Период и начин за участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията на „Купи който и да е Galaxy S21 с Galaxy Buds+ на цената на
Galaxy S21“ („Кампанията”) е от 09:00:00 часа на 14.06.2021 г. до 23:59:00 часа на 14.07.2021 г.
("Периодът на участие").
1.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез всички канали за продажба на
Организатора - магазинна мрежа, интернет страницата на Организатора – www.a1.bg , продажби по
телефона и продажби за корпоративни клиенти.

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"). Партньор в организирането на
кампанията и осигуряване на подаръците е Самсунг Електроникс Румъния, клон България, гр. София,
бул. “Цариградско шосе” № 115М, сграда Д, ет. 4, Европейски търговски център, ЕИК 201200956
(„Партньор“).

3. Участници:
3.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица: (а)
които към началната дата на Кампанията са абонати със срочен абонамент по действащ договор за
услуги с А1 (с изключение на абонати на тарифни планове bob, Loop и blizoo), (б) в Периода на участие
изпълнят условията по т. 4 по-долу и прочетат и приемат настоящите Правила, публикувани на
Страницата на https://www.a1.bg/galaxy-s21-buds ;
3.2. Съответните лица имат право да участват в Кампанията, ако нямат непогасени изискуеми
задължения към А1 и достъпът до услугите, които ползват, не е спрян през Периода на участие и към
момента на получаване на Подаръка.
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 Подарък по измамен или друг незаконен начин;
- не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила.

4. Механизъм и начин на получаване на подаръците:
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4.1. Първите 590 (петстотин и деветдесет) Участници, които отговарят на условията по т.3 и в
периода на Кампанията закупят мобилно устройство Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ или
Samsung Galaxy S21 Ultra, имат право да получат Подаръка по т.5.
4.2. В зависимост от канала за продажба на Организатора, от който е закупено едно от
устройствата по т.4.2., Подаръците ще могат да бъдат получени от Участниците както следва:
- Магазинната мрежа на Организатора – след закупуване на едно от устройствата , Участникът
следва да попълни регистрационната форма, налична на https://www.a1.bg/galaxy-s21-buds , като
въведе следните свои данни: три имена, телефон за контакт, имейл адрес, адрес за доставка и IMEI на
закупеното от него устройство. След попълване на регистрационната форма и успешно извършена
валидация на данните от Организатора, последният ще изпрати Подаръка на Участника по куриер, на
посочения от него адрес за доставка в регистрационната форма. Преди да получи Подаръка,
Участникът следва да се легитимира с лична карта. Подаръкът може да бъде получен и от
пълномощник, който се легитимира с лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно.
Получаването се удостоверява с протокол, подписан от двете страни или куриерска разписка/
товарителница.
- Интернет страницата на Организатора – www.a1.bg, продажби по телефона и продажби за
корпоративни клиенти – Подаръкът ще бъде изпратен на заявения от Участника адрес за получаване
на закупеното от него устройство и доставката ще бъде извършена спрямо сроковете и условията
на съответната поръчка.
4.3. Един Участник може да получи повече от един подарък, в случай че са изпълнени условията на т.4.1
и т.4.2.
4.4. Участниците ще имат възможност да попълнят регистрационната форма по т.4.2. до 23:59:00
часа на 15.07.2021 г.
5. Подаръци:
5.1. Подаръците по Кампанията са 590 /петстотин и деветдесет/ броя слушалки Galaxy Buds+.
5.2. Не се допуска замяна на Подаръка с неговата парична или друга равностойност.

6. Права и отговорности:
6.1. Организаторът не отговаря: (а) в случай че Подаръците не могат или не бъдат получени,
предоставени или ползвани 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 печеливши Участници и/или техен представител/пълномощник; и (б) при невъзможност
Подаръците 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
непредоставяне на Подарък поради отказ на съответния Участник да предостави необходимите за
това данни или да подпише необходимите документи;
6.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се
предостави Подарък, в случай че регистрационната форма на даден Участник в Кампанията съдържа
непълна, невярна или подвеждаща информация.
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6.3. 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 Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на
Участниците.
6.4. 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.
6.5. 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 физическо лице в Кампанията.
6.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване
на Подаръка от Кампанията.
6.7. Организаторът не носи отговорност за качеството на подаръка, описан в т. 5 от настоящите
Правила.

7. Допълнителни разпоредби:
7.1. С попълването на регистрационната форма всеки Участник предоставя на Организатора
доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на Подаръка лични данни, изрично
посочени в т. 4 от тези Правила. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците,
валидация на попълнените от тях регистрационни форми и предоставяне на Подаръка. Данните се
съхраняват от Организатора за срок от 6 /шест/ седмици след датата на изтеглянето на
победителите. Това е нужно за установяване на връзка с печелившия Участник и предоставянето на
неговия подарък, както е описано в точка 7.
7.2. 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 и налична в търговските обекти на А1 България. При
регистрацията по реда на т.4 съответното лице получава информация за посочената политика. При
приемане на настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.
7.3. 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 09:00 часа на 14.06.2021 г.
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