
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ В 
колаборация с  HBO GO – HBO GO Giveaway 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
 
„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район 
Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или 
Теленор). 
 
 
II. ТЕРИТОРИАЛЕН, ЧАСОВИ ОБХВАТ И ПЕРИОДИ НА КАМПАНИЯТА 
 
Настоящата игра с награди „HBO GO Giveaway“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се провежда 
на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET). 
 
Кампанията ще се проведе в периода от 13.09.2021 г. до 03.10.2021 г. 
 
Тегленето на печелившите, съответно резервите, информирането им за спечелената награда и уреждане 
на начините за нейното получаване ще се случи след 04.10.2021 г. в период до 2 седмици. 
 
III. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 
 
В Кампанията могат да участват физически и юридически лица, клиенти на Теленор по абонаментни 
планове (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор). Условие за участието в 
Кампанията е активирането на услугата HBO GO в свободна Позиция (съгласно условията на използвания 
от потребителя абонаментен план към Теленор и ако използваният план има включени в себе си Позиции) 
или активиране на дигиталната услуга като допълнителен пакет през  Теленор, към използвания от 
потребителя абонаментен план към Организатора. За да участва в Кампанията, потребителят следва да  
активира услугата съгласно предходното изречение в рамките на периода на Кампанията, от 13.09.2021г. 
до 03.10.2021г., тя да е активна през посочения период и до дата 04.09.2021г. включително. Активирането 
и управлението на услугата през Теленор се осъществява чрез мобилното приложение MyTelenor Bulgaria, 
достъпно за сваляне през Google Play, App Store и AppGallery.  

Служители на Теленор България, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, 

сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, активирайки услугата.  

Спечелил участник губи правата си върху наградата ако се установи, че не отговаря на някое от 
изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията и/или 
получаване на наградата. 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници. 
 
Кампанията ще започне на 13.09.2021г., като на страницата на HBO GO в сайта на Теленор ще могат да се 
достъпят текущите общи условия на играта: https://www.telenor.bg/bg/hbo-go. Условието на играта е 
участниците да активират услугата HBO GO в позиция или като допълнителен пакет като част от техния 
абонаментен план предлаган от Теленор, съгласно посоченото в т. III.  Ако един Участник активира 
услугата HBO GO няколко пъти през периода на Кампанията за някой от номерата си или я активира за 
повече от един от номерата си, то той участва в Кампанията с всяка една активация, която отговаря на 
правилата и условията на Кампанията и всяка от тях ще бъде регистрирана за включване в томболата за 
изтегляне на предвидените награди. Участник в Кампанията участва в томболата с всяка една активация, 
която отговаря на настоящите Общи условия, но може да спечели само една от предвидените награди.  
Двадесет и пет от участниците в Кампанията,  спазили условията на т. III и т. IV, ще бъдат избрани на 
случаен принцип чрез томбола за печеливши/победители и ще им бъде разпределена награда съгласно 
посоченото по-долу, а десет от участниците ще бъдат изтеглени по аналогичен начин като резерви.  
 

V. НАГРАДИ 



 
Наградите в Кампанията са следните брандирани артикули, по 5 (пет) броя от всеки, както следва:  

o Нощна лампа с Bluetooth колонка – Аз, вещицата 
o LED фенерче – Страната на Лъвкрафт 
o туристическа (моряшка) чанта – Рик и Морти 
o Комплект кубчета за лед за многократна употреба – HBO GO 
o слънчеви очила - HBO GO  

 

Наградите ще бъдат разпределени и раздадени на случаен принцип  на 25 (двадесет и пет) печеливши, 
изтеглени измежду всички участници, които са активирали HBO GO за периода от 13.09.2021г. до 
03.10.2021г., имат активна услугата към 04.10.2021г и отговарят на критериите, описани в т. III.   
Участниците, които коментират под Facebook поста на организатора не отговарят на посочените в т. III 
критерии и нямат шансове за спечелване на наградата.   

Тегленето и разпределението на наградата в Кампанията, ще се извърши на случаен принцип измежду 
всички участници в Кампанията след 04.10.2021 г., но не по-късно от две седмици след тази дата, в 
присъствието на представители на Организатора, на адреса на управление на Организатора в гр. София, 
район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. 

В жребия ще бъдат изтеглени 25 (двадесет и пет) победители и 10 (десет) резерви. 
 

VI. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 
Организаторът ще се свърже с печелившите чрез прозвъняване на служител на Теленор България от Call 
Center (център за обслужване на клиенти).  

Печелившият следва да отговори на телефонно обаждане от центъра за обслужване на клиенти на 
Теленор България в срок до 24 часа, като: 
 

• Потвърди на Организатора актуален телефонен номер за връзка, предостави имена по документ за 
самоличност и посочи адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. 
Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора. 
 

Ако в срок от 24 (двайсет и четири) часа печелившият за съответната награда не отговори на телефонното 
обаждане, с което Организаторът го уведомява за спечелването на наградата и не потвърди получаването 
ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към информиране на 
съответните резерви по реда на тяхното изтегляне. 
 
При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с 
цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира 
и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено 
пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на 
наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник. 
 
При получаване на наградата, печелившият трябва да попълни и подпише двустранен приемо-
предавателен протокол в 2 екземпляра – един за Участника и един за Организатора, в който да 
въведе трите си имена, ЕГН и дата на получаване на наградата. Едното от двете копия на приемо-
предавателния протокол се връща на куриера и се доставя обратно при Организатора. 

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 правила, губи правото си да получи награда. 
 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 



 
С участието си в Кампанията участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Общи 
условия и да се съобразяват с и спазват техните разпоредби. 
 
Настоящите условия и правила са публикувани на страницата на HBO GO в сайта на Организатора: 
https://www.telenor.bg/bg/hbo-go. 
 
Организаторът на Кампанията има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва 
настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните изменени/допълнени 
условия и правила на официалната страница на Организатора. 
 
Промените влизат в сила от момента на публикуването им. 
 
Победител в настоящата Кампания няма право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ 
равностойност, както и да прехвърля наградата на друго лице. 
 
Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда. 
Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни 
за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или който не може да 
изпълни други приложими условия съгласно тези Общи условия. 

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Кампания се урежда от 
настоящите Правила за провеждане на Кампанията и от Политиката за личните данни при провеждане на 
кампании на Теленор България, публикувана на http://www.telenor.bg/privacy/privacy-policy-campaigns/. 
С участието в Кампанията участникът потвърждава, че е запознат и приема Политиката за лични данни 
при провеждане на кампании.  

Личните данни на наградените печеливши в Кампанията се съхраняват според сроковете на Политиката 
за личните данни при провеждане на кампании на Теленор България.  

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или 
опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на 
Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до дисквалифициране 
на участника, за което последният ще бъде уведомен от Организатора със съобщение във входящата 
кутия на приложението MyTelenor Bulgaria. 

 
 

 

 


