
 

Общи условия за кампания –  направи регистрация в HBO GO 
(„Кампания/-та“)  

 

1. Период на Кампанията 
00:00ч. на 15.11.2016 – 23:59 на 14.12.2016 

2. Организатор на Кампанията 
„Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, 
район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричан по-долу „Организатор“ или 
„Теленор“) 

3. Съорганизатор (Партньор на Кампанията) 

„Ейч Би Оу България“ ЕООД, ЕИК 200387079, със седалище и адрес на управление: София, ул. 
„Шейново“ № 7, бл. A, етаж 3,  (наричан по-долу „Партньор“)  

4. Участници в Кампанията 
В Кампанията могат да вземат участие физически лица – страна по договор за предоставяне на 
мобилни услуги от Теленор, които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила 
(“Участник/-ци”).  

Необходимо условие, освен описаното по-долу, е:  

- участниците в Кампанията да са абонати на Теленор с активен абонаментен план за мобилни 
услуги,  

- да имат или получат достъп до HBO GO съгласно условията на ползван абонаментен план или 
допълнителен пакет на Организатора; и 

- да не са се регистрирали в услугата преди началото на Кампанията.  

5. Територия на Кампанията 
Територията на Република България. 

6. Награди 
Наградите в тази Кампания се предоставят от Партньора, който е и доставчик на услугата HBO GO 
и са както следва:  

• 2 Game of Thrones монополи (колекционерско издание) 
• 100 брандирани HBO GO чаши 
• 6 Game of Thrones одеяла 

7. Механизъм на Кампанията 
Правилата и условията на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници, както 
следва: 



 
Всяко физическо лице, което се регистрира в услугата HBO GO съгласно правилата на доставчика 
й („Ейч Би Оу България“ ЕООД) в периода на Кампанията, автоматично бива считан за участник в 
Кампанията и може да спечели една от наградите, посочени в т.6 от тези Общи условия.  

За да се направи регистрация в услугата е необходимо съответния Участник да има имат или да 
получи по време на Кампанията достъп до HBO GO съгласно условията на ползван абонаментен 
план или допълнителен пакет на Организатора. Регистрация може да се направи на уебсайта на 
HBO GO (www.hbogo.bg) или през самото приложение, което може да бъде свалено от съответния 
магазин за приложения Google Play или Apple Store. За регистрацията, всеки потребител е нужно 
да въведе кода за регистрация който е получил с кратко съобщение (SMS) при активиране на HBO 
GO услугата, псевдоним, имейл и парола, както и да се съгласи с условията на доставчика.  

Всеки абонат може да участва в Кампанията веднъж (с една позиция при тегленето) за един номер 
(SIM карта), който отговаря на условията за участие в настоящата Кампания, в посочения период 
(15.11 – 14.12), но може да спечели само една награда, независимо от броя на номерата, с които 
участва. 

Потребители регистрирани в HBO GO или които са имали регистрация в услугата с мобилен номер 
предоставен от Теленор преди старта на Кампанията, (15.11.2016) не могат да участват в 
Кампанията с мобилния номер към който е или е била направена регистрацията в услугата. 

8. Разпределение на наградите 
Номерата на печелившите общо 108 (сто и осем) участника ще бъдат определени и изтеглени 
автоматично от система на случаен принцип. Тегленето на печелившите участници ще бъде 
извършено на 20.12.2016г. 

При тегленето, на посочената дата, ще се изтеглят 108 (сто и осем) печеливши участници и 150 
(сто и петдесет) резервни участника от всички, които отговарят на условията, описани по-горе. 
Първо ще се изтеглят 2 печеливши за наградата Game of Thrones монополи, после 6 печеливши за 
Game of Thrones одеяла, след което ще се изтеглят 100 печеливши за 100 HBO GO чаши.  След 
това ще се теглят резервите, както следва 10 резерви за наградата Game of Thrones монополи, 40 
резерви за наградата Game of Thrones одеяла и 100 резерви за наградата HBO GO чаши. 

В срок до 10 работни дни след определянето им, печелившите участници ще бъдат уведомени от 
служител на Организатора с обаждане на телефонния номер, който ползва абонаментен план или 
допълнителен пакет с включен достъп до HBO GO и в последствие се е регистрирал в услугата 
HBO GO, за уточняване на получаване на наградата. Служителят на Организатора ще направи три 
опита за връзка с изтегления печеливш, в три последователни работни дни. При неуспех в 
свързване с печелившия съгласно посоченото по-горе, той губи правото си да получи награда и се 
прави опит за установяване на връзка с резервите за съответния тип награда, по реда на 
изтеглянето им (за които се прилагат същите правила), до изчерпване на резервните участници 
или на наградите – което настъпи по-бързо.  

Печалба от един участник е възможна само веднъж, независимо от броя на номерата, с които 
участва. Веднъж изтеглен като печеливш Участник, същият не участва в последващи тегления за 
наградите.  

9. Получаване на наградите 
Наградите ще бъдат доставяни от куриер на адрес на територията на България, посочен от 
спечелилия при осъществената връзка с него, като адресът и доставката се уточняват по време на 

http://www.hbogo.bg/


 
разговор със служител на Организатора, който е иницииран с цел уведомяване за печалба и 
уговаряне на детайлите. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора на 
Кампанията – Теленор България ЕАД. 

Право да получи награда има само лицето – страна по договор за мобилни електронни 
съобщителни услуги с Теленор. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи 
документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за 
удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да 
бъде получена и от трето лице, упълномощено от титуляря по договора с нотариално заверено 
пълномощно. 

В случай че печелившият не е навършил пълнолетие, наградата може да бъде получена от 
родител, законен настойник или попечител при представяне на документ за самоличност и 
документ, удостоверяващ родствена връзка (акт за раждане на ненавършилия пълнолетие 
победител, респективно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител). 
Документите по предходното изречение не се копират и/или сканират. 

В случай че към момента на изтегляне на печелившите номера, някой от печелившите участници е 
с прекратен договор за мобилни услуги, последният губи правото да получи награда, и се 
пристъпва към свързване със следващия участник, който присъства в резервния списък за 
съответното теглене.  

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил 
за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се 
свърже с него съгласно посоченото в тези общи условия, той губи правото си да получи награда и 
се пристъпва към свързване със следващия участник, който присъства в списъка с резервни 
участници за съответната награда. 

10. Специални условия 
С регистрация в услугата HBO GO, описана по горе, през периода на Кампанията, всеки участник 
се съгласява с и приема:  

-  настоящите общи условия; и 

- Организаторът да обработва личните му данни (имена, мобилен номер иадрес и за целите на 
настоящата Кампания; и  

- да му бъдат изпращани от Теленор рекламни и информационни съобщения, както и съобщения, 
свързани с Кампанията, във всяко време, по преценка на Теленор, но не и в интервала от 22:00ч. 
до 09:00ч. Всеки абонат/потребител на Теленор има право по всяко време да се откаже да 
получава адресирани до него рекламни и/или информационни съобщения, с изпращане на 
съобщение с какъвто и да е текст на кратък номер 149, както и чрез Интернет сайта на 
Организатора – http://telenor.bg. 

С приемане на условията за участие в Кампанията, всеки участник дава изричното си съгласие 
неговите имена, телефон, адрес да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Теленор, за 
целите на настоящата Кампания, както се съгласяват, че техните имена  биха могли да станат 
публични и да бъдат публикувани/ използвани от Организатора в интернет страници, аудио, видео 
или печатни материали, като Организаторът не дължи допълнително заплащане на участниците за 
целта. Всеки участник има право да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни за 

http://telenor.bg/


 
целите на настоящата Кампания, като такова оттегляне се счита и за отказ на Участник да участва 
в Кампанията, тегленето и евентуално получаване на награда.   

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и 
унищожаването на личните данни на участниците в Кампанията да спазва разпоредбите на Закона 
за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му. 

Участник в Кампанията, спечелил награда съгласно описаните правила, няма право на замяна на 
спечелената предметна награда с паричната й себестойност. Цветовете, материята и големината 
на наградите се определят изцяло по преценка на Oрганизаторa.   

Правилата на Кампанията са публикувани на официалния сайт на Теленор 
http://www.telenor.bg/bg/hbo-go 

Организаторът имат право, с което участниците се съгласяват, да променят по всяко време 
настоящите правила едностранно, като промените влизат в сила от публикуването им на интернет 
страницата на Организатора www.telenor.bg .  

Служители на „Теленор България“ ЕАД, както и членове на техните семейства (съпруг/съпруга, 
брат, сестра, родители), нямат право на участие в Кампанията.  

http://www.telenor.bg/
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