
 
 

 

Условия на кампания 

„Подмени старата интернет флашка с нова“ 

 

1. Организатор на кампанията е „Теленор България“ ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и 

адрес на управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, 

сграда 6. 

2. Кампанията „Подмени старата интернет флашка с нова“ важи само за съществуващи (към 

момента на старта на кампанията) частни клиенти на Теленор ползващи абонаментен план 

за мобилен интернет за лаптоп/таблет, описани в пункт 3 по-долу. 

3. Плановете за мобилен интернет за лаптоп/таблет, включени в кампанията са Data Sim, 

GoWeb Basic, GoWeb Generation, GoWeb Generation Lite, GoWeb Start, GoWebUnlimited 

1000, GoWebUnlimited 2500, GoWebUnlimited 5000, GoWebUnlimited 10000, Интернет 200, 

Интернет 650, Интернет 1500, Интернет 3500, Интернет 6500, Интернет 7000, Интернет 

10000, Интернет 12000, Интернет 25000. 

4. Клиентите, ползващи мобилен интернет по действащ договор по някой от посочените 

абонаментни планове, могат да подменят съществуващото си устройство, като получат нов  

интернет модем – по избор и в зависимост от наличните от следните два модела: 

 MODEM HUAWEI E3531 High Speed 21 Mbps; 

 MODEM HUAWEI E3531 Telenor 21 Mbps. 

5. Периодът на кампанията е от 28.10.2016 г. до 31.12.2016 г или до изчерпване на 

количествата на интернет модемите, посочени в пункт 4. 

6. Клиентите, които отговарят на условията, могат да получат новия интернет модем 

безплатно. Това не е обвързано с подписване на нов договор или продължаване на 

съществуващ. 

7. В периода на кампанията един клиент може да се възползва от тази кампания по веднъж за 

всяка СИМ карта, отговаряща на условията, описани тук.    

8. Ако клиент желае, може да остави стария си интернет модем в магазин на Теленор, за да 

бъде рециклиран. 

9. „Теленор България“ ЕАД има право да променя и допълва настоящите условия като 

публикува съответните изменени/допълнени условия на интернет страницата си – 

www.telenor.bg. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.  

10. „Теленор България“ ЕАД се задължава относно обработването на личните данни на 

клиентите, участващи в кампанията, да спазва разпоредбите на Закона за защита на 

личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му. С факта заявяване 

на желание от страна на клиент за възползване от предложението се счита, че предоставя 

доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни, за целите на 

тази кампания.  

http://www.telenor.bg/

