Правила за участие в Кампания
„Коледа с Musicall”
1. Име и цел на Кампанията:
1.1. Кампанията „Коледа с Musicall” („Кампанията“) има за цел популяризиране на услугата
Musicall, предоставяна от А1.

2. Период и място на провеждане:
2.1. Кампанията се провежда на територията на Република България от 00:00:00 ч. на
30.11.2020 г. до 23:59:59 ч. на 20.12.2020 г.
2.2. Кампанията се провежда на официалната интернет страница на услугата Musicall:
https://musicall.a1.bg/ ("Страницата на Кампанията"). Допълнителна информация можете да
получите и на *88.

3. Организатор:
3.1. Организатор на Кампанията е “А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес
на управление: София - 1309, ул.”Кукуш” № 1 ("Организаторът", „А1“).
3.2. Кампанията се организира в партньорство с "С.Р.И. СЪРВИСИЗ" ЕООД, ЕИК: 200398385,
със адрес на управление: гр. София, бул. България № 90, ет. 5 ("Партньорът").

4. Участници:
4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица, които в Периода
на Кампанията:
4.1.1. са клиенти на А1 за абонаментна услуга или използват предплатена карта;
4.1.2. са регистрирани или се регистрират за услугата Musicall и са закупили най-малко една
мелодия (RBT) от “Коледна категория” публикувана на https://musicall.a1.bg/, в рамките на
срока, посочен в т.2.1.;
4.1.3. приемат настоящите Правила, които са публикувани на Страницата на Кампанията.
Включването на Участниците в Кампанията означава, че те са приели настоящите Правила
и се съгласяват да получават SMS съобщения от А1, свързани с услугата. Приемането се
извършва чрез извършване на регистрация по един от начините, описани в т. 5.1.
4.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и Партньора,
както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в за
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Организатора или Партньора, в качеството им на предприятия - ползватели на тези
работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства.

5. Механизъм на участие:
5.1. За да участват в Кампанията, абонатите на A1 трябва да закупят поне един ринг-бек
тон (RBT) от “Коледна категория”.

Мелодията следва да бъде закупена от сайта на Musicall по един от следните начини:
•
Като изпратят SMS на 1888 с кратък код (Ключова дума) в зависимост от избрания
от клиента ринг-бек тон (RBT). Кодът може да бъде или от уебсайта (5-цифрен код), или код,
изпратен в маркетинговата комуникация (комбинация от буква и цифри). В случай, че бъде
изпратен празен SMS или SMS с грешно съдържание, Участникът ще получи автоматичен
отговор, че трябва да изпрати правилна ключова дума за закупуване на мелодия. Всеки SMS,
изпратен до Кратък номер 1888, е безплатен.
•
Чрез достъп до https://musicall.a1.bg/ като следват инструкциите за закупуване на
ринг-бек тон (RBT);
5.2. Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.5.1 и отговаря на изискванията на т.4
се включва в теглене за съответните Награди по т. 6 по-долу.
5.3. Всяка покупка на ринг-бек тон (RBT) от “Коледна категория” се счита за едно участие в
Кампанията.
5.4. Всеки Участник може да се откаже от Кампанията и да спре да получава информация за
нея като изпрати SMS с ключова дума “IZKL” безплатно до 1888. Това ще доведе до премахване
на номера на клиента от маркетинговата комуникация, но клиентът все още ще се счита за
Участник в Кампанията. Такъв клиент ще получава само текстови съобщения, свързани с
услугата.
5.5. Ако промоционалната Кампания бъде прекратена, A1 ще публикува съобщение относно
прекратяването на официалната страница на A1 Musicall (https://musicall.a1.bg/).

6. Награди:
6.1. Мобилен телефон SAMSUNG GAL A21S DS BLA+PB TTEC – 1 бр. – за Участници, закупили 3месечна мелодия на стойност 4,80 лв. с ДДС, по описаните в т.5. механизми за закупуване на
мелодия.
6.2. Портативна колонка Speaker Canyon CNS-CBTSP4BO 5291485004354 – 1 бр. - за
Участници, закупили 1-месечна мелодия на стойност 1,80 лв. с ДДС, или 3-месечна мелодия на
стойност 4,80 лв. с ДДС, по описаните в т.5. начини за закупуване на мелодия.
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6.3. Фитнес гривнa HUAWEI BAND 4 BLACK – 1 бр. - за Участници, закупили 1-месечна мелодия
на стойност 1,80 лв. с ДДС или 3-месечна мелодия на стойност 4,80 лв. с ДДС, по описаните в
т.5. начини за закупуване на мелодия.

7. Определяне на печеливши Участници:
7.1. В тегленето на наградите по т. 6 се включват само Участници, които отговарят на
условията по т. 4, 5 и 6 от тези Правила.
7.2. Всеки Участник в промоционалната Кампания ще се идентифицира чрез абонатния си
номер (MSISDN).
7.3. Отчитането на участието в Кампанията на всеки Участник за целия период на
промоционалната Кампания ще започне в 00:00:00 часа на първия ден от промоционалната
Кампания и ще приключи в 23:59:59 часа на последния ден от промоционалната Кампания.
7.4. Участниците в Кампанията, отговарящи на условията на настоящите Правила и
регистрирали валидно участие, които печелят награда по т. 6, се определят чрез
електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в
централния офис на Партньора, в присъствието на Комисия, назначена със заповед,
съставена от служители на Партньора и Организатора, която удостоверява резултатите
от него.
7.5. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 21-ви декември, след края на
промоционалната Кампания.
7.6. При тегленето на наградите на 21-ви декември ще се определят 3 (трима) печеливши
Участници и 6 (шестима) резервни печеливши Участници.
7.7. Един Участник не може да спечели повече от една награда.
7.8. Спечелилите Участници ще се обявяват в рамките на една календарна седмица,
последваща края на промоционалната Кампания по т.7.5., на Страницата на Кампанията.

8. Получаване на наградите:
8.1. А1 или Партньорът ще се свържат с всички печеливши Участници чрез телефонно
обаждане до номера по т.7.2., използван за участие в Кампанията в рамките на 10 (десет)
работни дни, считано от датата на тегленето.
8.2. Наградите ще бъдат получавани, съответно доставени в рамките на 10 (десет)
работни дни, считано от деня, в който е осъществен контакт с печелившия Участник.
8.3. В случай че в рамките на 2 (два) работни дни, считано от тегленето на Наградата, със
съответния печеливш Участник не може да се установи контакт, последният откаже да
получи Наградата или не може да бъде намерен на посочения от него адрес за получаване на
Наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, с който Организаторът
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или Партньорът се свързва, според реда му на изтегляне, съгласно т.8.1. В случай, че и с него
не може да се установи контакт в горепосочения срок, откаже да получи Наградата или не
може да бъде намерен на посочения от него адрес за получаване на Наградата, последната
остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.
8.4. Печелившият Участник може да получи своята награда:
•
в офиса на Партньора, находящ се на адрес: гр. София, бул. България №90, ет.5, като
получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от
печелившия Участник и от служител на Партньора;
•
чрез куриер, като за доказателство за предаването на получателя ще служи
куриерската товарителница;
8.5. Всички печеливши Участници трябва да предоставят документи за самоличност (лична
карта или паспорт), за да си получат наградата. Наградите могат да бъдат получени и от
представител на печелившия, чрез представяне на нотариално заверено пълномощно.
8.6. С участието си в промоционалната Кампания, печелившите се съгласяват, че
техните данни, включително име, фамилия, инициали, може да се използват от А1 за
рекламни цели, без допълнително съгласие и без заплащане.
8.7. Наградите ще се предоставят от Партньора по определения съгласно т.8 ред. За целта
Организаторът предоставя на Партньора данните за контакт с печелившите Участници,
които е събрал съгласно т.4. и т.5.
8.8. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга
равностойност.
8.9. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица и не подлежат на връщане.
8.10. Ако в срок до 3 (три) седмици от датата на съответното теглене наградите не са
раздадени, не се организира ново теглене.

9. Права и отговорности:
9.1. Организаторът и Партньорът не отговарят: а) в случай че наградата не може да бъде
получена, предоставена или реализирана поради невъзможност съответния Участник и/или
негов представител да се идентифицира, и/или да получи наградата в определените срокове
или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печелившия
Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да
бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради
нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; и в) при
непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави
необходимите за това данни или да подпише необходимите документи;
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9.2. 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
Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
9.3. 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 дисквалифицира съответния Участник, като в този случай
Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
9.4. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име,
което следва да удостовери с представяне на лична карта, в случай че е спечелил една от
наградите в Кампанията.
9.5. За манипулация по т.9.3. ще се счита използването на техники и/или технологии, които
изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в
Кампанията.
9.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за
получаване на наградата от Кампанията.
9.7. Организаторът не отговаря за качеството на наградите и не носи гаранционна
отговорност за предоставяните награди. Въпроси свързани с качеството и ползването на
наградите могат да бъдат отправени към Партньора.

10. Допълнителни разпоредби:
10.1. С включването си Кампанията съгласно т.5.1. всеки Участник, както и в случай, че
наградата се получава чрез подписването на приемо-предавателен протокол, печелившият
Участник или неговият пълномощник предоставят на Организатора и Партньора
доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на наградата лични данни,
а именно: три имена, телефон, адрес за доставка и навършени години. Данните ще се
обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка с
печеливш Участник за получаване на наградата. Данните се съхраняват от Организатора и
Партньора за срок от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на печелившите
Участници. Това е нужно за установяване на връзка с печелившите Участници и
предоставянето на техните награди, както е описано в т.7 и т.8.
10.2. Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Кампанията се
извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на
Политиката за защита на личните данни на Организатора, публикувана на интернет
страницата www.a1.bg и налични в търговските обекти на Организатора. При приемане на
настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи.
„А1 България“ ЕАД, ул. Кукуш 1, София 1309, България, https://www.a1.bg

10.3. На Страницата на Кампанията ще бъдат публикувани телефонния номер без
последните три цифри, собственото име заедно с първата буква на фамилията, както и
наградата, която са спечелили печелившите Участници.
10.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила.
Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им Страницата на
Кампанията
Настоящите Правила влизат в сила на 30.11.2020 г.
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