
Общи условия на Кампания за услугата Плати с Теленор 

1. Период на Кампанията 

Кампанията за услугата Плати с Теленор е валидна от 09.00ч. на 01.12.2016 г. до 23:59ч. на 

15.01.2017 г. или до изчерпване на първоначално заложените 35 000 покупки на съдържание от 

Google Play, което настъпи по- рано. 

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. Участници в Кампанията 

Кампанията се отнася за всички настоящи клиенти на Теленор преди нейната начална дата 

(1.12.2016г.). 

4. Територия на Кампанията 

Кампанията се провежда на територията на Република България. 

5. Механизъм на Кампанията 

За участие в Кампанията е необходимо да бъде направена поръчка на съдържание от Google 

Play чрез Android устройство и първата покупка на съдържание до 10 лв. ще бъде възстановена 

по сметката или кредита на клиента. 

Възстановява се всяка първа покупка на съдържание до 10 лева в Google Play чрез Android 

устройство, включително за закупуване на приложение или покупка в самото приложение (in-

app purchases), направена в периода на Кампанията.  В случай че първата покупка на 

съдържание от Google Play надвишава сумата от 10 лева, то тя няма да бъде възстановена, тъй 

като не отговаря на условията. Ако в периода на Кампанията отново бъде направена покупка 

на съдържание от Google Play с услугата Плати с Теленор, която е на стойност до 10лв., то тази 

покупка ще се счете за първа покупка до 10 лв. от клиента и ще бъде възстановена от Теленор.   

Сумата за първата покупка на съдържание от Google Play до 10лв. първоначално ще бъде 

таксувана по сметката и/или кредита на клиента и в рамките на деня ще бъде възстановена от 

Теленор, като клиентът ще получи съобщение (SMS) от Теленор. 

Клиенти, ползващи предплатен план, e необходимо да имат кредит в картата си, за да ползват 

услугата Плати с Теленор.  

За използването на услугата Плати с Теленор е необходимо Android устройство и регистрация в 

Google Play. Всяка покупка се потвърждава от потребителя с неговия  Google акаунт. 

Услугата Плати с Теленор е достъпна след предварителна регистрация и потвърждение от 

потребителя, като лимитът за покупка на съдържание е 20 лв. за месец. 

6. Други условия 

Настоящите Общи условия са публикувани на официалната страница на Теленор България ЕАД - 

www.telenor.bg, Организаторът на Кампанията има право, с което участниците се съгласяват, да 

http://www.telenor.bg/


променя и допълва настоящите условия по всяко време, като публикува съответните 

изменени/допълнени условия на www.telenor.bg. Промените влизат в сила от момента на 

публикуването им.  

 

http://www.telenor.bg/

