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Правила за участие в кампания за предварителна поръчка 

на смартфони iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и 

iPhone 14 Pro Max 
 

1. Период и територия:  

1.1. Периодът за участие в Кампанията “Кампания за предварителна поръчка на смартфони iPhone 

14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max”(„Кампанията”) е от 15:00:00 часа на 

09.09.2022 г. до 23:59:00 часа на 15.09.2022 г. ("Периодът на участие") или до изчерпване на 

количествата на Устройствата, съгласно тези Правила ("Период/ът за участие").  

1.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез следните канали за продажба на 

Организатора - интернет страницата на Организатора – www.a1.bg. 

2. Организатор и Партньор:  

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").  

2.2. Партньор в организирането на Кампанията е Apple Distribution Ltd., Hollyhill Industrial Estate, 

Hollyhill, Cork, Ireland, 823481347B01 („Партньор“). 

 

3. Участници:  

3.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица 

(бизнесклиенти от сегмент, който не се обслужва персонално от акаунт мениджър), които:  

(а) в Периода за участие направят предварителна поръчка за закупуване на поне един смартфон, 

както следва: iPhone 14 128GB, iPhone 14 256GB, iPhone 14 512GB,  iPhone 14 Plus 128GB, Phone 14 

Plus 256GB, iPhone 14 Plus 512GB, iPhone 14 Pro 128GB, iPhone 14 Pro 256GB, iPhone 14 Pro 512GB, 

iPhone 14 Pro 1TB, iPhone 14 Pro Max 128GB, iPhone 14 Pro Max 256GB, iPhone 14 Pro Max 512GB, 

iPhone 14 Pro Max 1TB  („Устройствата“); 

(б) са изпълнили условията по т. 4 по-долу.  

3.2. Всеки Участник следва да се запознае с настоящите Правила, които са публикувани на 

https://www.a1.bg/iphone-14. С извършването на поръчка на поне едно от посочените в 

предходната точка Устройства се счита, че съответният Участник се е запознал с Правилата. 

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 Устройство по измамен или друг незаконен 

начин; 

- не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила. 

 

4. Механизъм на предварителна покупка:  

http://www.a1.bg/
https://www.a1.bg/iphone-14
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4.1. Участници, които отговарят на условията по т. 3, мога да заявят на изплащане или закупуване 

със или без договор, избрания от тях модел Устройства по т. 3.1., преди официалния старт на 

продажбите на посочените Устройства. 

4.2. Всички участници в Кампанията, поръчали Устройство по т. 3.1., ще го получат в комплект с 

оригинално зарядно.  

4.3. Цените на устройствата могат да бъдат променяни, като за заявените устройства ще важи по-

ниската предлагана от А1 цена за избраното устройство или съответно спрямо съответния тарифен 

план за избрания модел устройство, към момента на приключване на кампанията за предварителни 

поръчки.  

4.4. Всеки участник, направил поръчка в срока по т. 1.1 ще получи e-mail съобщение като 

потвърждение за извършената поръчка. 

4.5. Условията на кампанията за предварителни поръчки са приложими само за онлайн заявки. 

 

5. Механизъм на получаване на поръчаното Устройство: 

5.1. Поръчка за закупуване на някое от Устройствата, извършена в Периода на участие ще бъде 

обработена и изпратена след приключване на Периода на участие, и при прилагане на условията 

по т. 5.2 и 5.3.  

5.2. Доставките на предварително направените поръчки на iPhone 14 128GB, iPhone 14 256GB, 

iPhone 14 512GB, iPhone 14 Pro 128GB, iPhone 14 Pro 256GB, iPhone 14 Pro 512GB, iPhone 14 Pro 1TB, 

iPhone 14 Pro Max 128GB, iPhone 14 Pro Max 256GB, iPhone 14 Pro Max 512GB, iPhone 14 Pro Max 1TB 

ще започнат да се изпълняват след 16.09.2022 г.  

5.2.1. Доставките на предварително направените поръчки на 14 Plus 128GB, Phone 14 Plus 256GB, 

iPhone 14 Plus 512GB ще започнат да се изпълняват след 07.10.2022 г. 

5.3. Количествата на Устройствата са ограничени. Точната дата на доставка зависи от 

наличностите, предоставени от Партньора, както и от изпълнението на доставките от куриерската 

фирма, която Организаторът използва. Възможно е забавяне по независещи от А1 България 

обстоятелства. 

 

6. Права и отговорности:  

6.1. Организаторът не отговаря: (а) в случай че Устройствата 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 Участници и/или техен представител/пълномощник; и (б) при невъзможност 

Устройствата 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 Устройство 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 Устройство, в случай че  даден Участник в Кампанията е предоставил непълна, невярна 

или подвеждаща информация. 

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, 
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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 предходната точка ще се счита използването на техники и/или технологии, 

които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в 

Кампанията. 

 

7. Допълнителни разпоредби: 

7.1. С попълването на формата за поръчка всеки Участник предоставя на Организатора доброволно 

необходимите за участие в Кампанията и получаване на Устройството лични данни, посочени в т. 4 

от тези Правила. Данните ще се обработват с цел идентификация на Участниците, валидация на 

попълнената от тях информация и правото им да получат Устройство. Данните се съхраняват от 

Организатора за срок от 6 /шест/ седмици след изтичане на Периода за участие с цел установяване 

на връзка с Участник и предоставянето на Устройство от Кампанията. 

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 на А1 

България ЕАД за обработване на лични данни при провеждане на кампании“ ЕАД, публикувана на 

интернет страницата на дружеството. 

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 на 09.09.2022 г. 

 

 

 


