
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Промоцията  “Избрани Fun Call мелодии само за 0.99 лева до 

края на май!” 

1. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА 

До 24.00 ч. на 31.05.2018 г. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

„Теленор България” ЕАД (“Теленор”), ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. 

София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 и „Тера Комюникейшънс” 

АД, ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, район Младост, бул. 

„Цариградско шосе” 113А ( наричани по-долу „Организатори”).  

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА 

От промоцията могат да се възползват физически и юридически лица - абонати на Теленор – страна 

по договор за предоставяне на мобилни гласови услуги, както и потребители на предплатени мобилни 

гласови услуги на Теленор, при условията предвидени в настоящите правила, наричани по-долу 

„Участник/-ци“, които поръчат FUN Call мелодия на промоционална цена през мобилното приложение 

MyTelenor Bulgaria. Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички Участници. 

4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

Територията на Република България. 

5. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Промоцията е валидна от до 31.05.2018 г. 

При активация на някоя или всички промоционални Fun Call мелодии - Криско и Слави Трифонов – 

Гледай как се прави; Михаела Филева -  Без етикети; Drake – God’s Plan; Pavell & Venci Venc – Fake 

Profil; Анелия – Зоопарк; Алисия – Старай се да си първи; G-Eazy & Halsey - Him & I; Pavell & Venci 

Venc ft. DARA – Срещу мен, в периода на промоцията, Вие получавате всяка една мелодия на цена от 

0.99 лв, вместо 1,80 лв. Валидността на мелодията  е 30 дни от датата на активиране, след което се 

подновява автоматично на цена 1,80 лв./30 дни. С получаването й се активира и Fun Call услугата, в 

случай я нямате вече активна, която е с месечен абонамент 0.60 лв. Услугата, както и мелодията се 

подновяват автоматично за всеки следващ месец. 

Можете  да деактивирате услугата по следните начини: 

• Чрез интернет страницата https://my.telenor.bg, при вход с потребителско име и парола, от раздел 

Забавление->Fun Call->Моята Fun Call кутия->Администрация 

• Чрез обаждане на номер 123, отдела за обслужване на клиенти. Цени за обаждане 

В този случай се изтрива целият  профил - закупени мелодии, настройки и т.н. 

• Чрез изпращане на безплатен SMS със съдържание “stop” на номер 147. 

В този случай се изтрива целият  профил - закупени мелодии, настройки и т.н. 

Пълната информация за услугата Fun Call:  

http://www.telenor.bg/bg/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/fun-call 
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