
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  “Вземи iZZI от Теленор“ 

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
От 09:00ч. на 01.11.2021 до 23:59 ч. на 30.11.2021 г.

2. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА
„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 „Клет България” ООД, ЕИК 130878827, със седалище и
адрес на управление в гр. София 1574, ул. „Никола Тесла” №5 ет. 4 (наричани по-долу „Организатори”).

3. ТЕРИТОРИАЛЕН И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „Вземи iZZI от Теленор“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се провежда на
територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).

4. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Вземи iZZI от Теленор“ цели да популяризира дигиталната образователна платформа iZZI, достъпна
на bg.izzi.digital и през мобилното приложение IZZI App, което е на разположение за сваляне в Google Play Store,
App Store и App Gallery, в т.ч. нейната ежедневна употреба и запознаване с възможностите на потребителите за
обучение и самоподготовка в интерактивна образователна среда.

5. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да  вземат участие лица, частни и бизнес клиенти на Теленор по абонаментни планове за
мобилни  услуги (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), наричани по-долу за краткост

„Участник/-ци“, които изпълнят условията, предвидени в настоящите Правила и условия, включително посочените
в т. 6 по-долу. 

В случай че титуляр на регистрирания телефонен номер в мобилното приложение MyTelenor, от където потребител 
на Теленор може да активира достъпа си до дигиталната образователна платформа iZZI (наричана по-долу за 
краткост „дигитална услуга iZZI“), е юридическо лице, ще се счита, че участва физическото лице – ползвател на 
номера. 

В Кампанията не могат да вземат участие потребители на предплатени услуги, както и потребители  чиито номера 
за мобилни услуги са с ограничени входящи и изходящи обаждания. Служители на Организаторите на Кампанията, 
както и членове на техните семейства (съпруг/съпруга, майка, баща, брат/я или сестра/и), нямат право на участие 
в Кампанията. 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички Участници.

За да участва в Кампанията, Участник трябва да е активирал достъп и да е достъпил съдържанието до платформата 
iZZI чрез мобилния си номер (достъпна чрез посочените в т. 4 начини) в периода на Кампанията или ако вече е 
активирал достъпът си преди старта на Кампанията, трябва да е достъпил съдържанието чрез мобилния си номер 
за използването на дигиталната услуга iZZI в периода на Кампанията. Достъп до дигиталната услуга iZZI следва да 
се осъществява чрез Теленор, чрез закупуването ѝ като допълнителен пакет към използвания от Участника 
мобилен номер към Теленор или чрез активирането ѝ безплатно, като част от абонаментния план на Участника към 
Теленор. Приложимите условията за ползване и/или активиране на услугата iZZI са определени от Теленор, като 
пълна информация за тях, може да бъде получена в търговската мрежа от магазини на Теленор, както и на интернет 
страницата http://www.telenor.bg. Активирането на услугата може да се осъществи чрез приложението MyTelenor 
Bulgaria.  

Участник, изпълнил правилата и условията на Кампанията, в т.ч. и условието достъпът до съдържанието за 
дигиталната услуга iZZI да бъдат активни поне до крайната дата на Кампанията, автоматично е включен в тегленето 
на предвидените за Кампанията награди. Тегленето на наградите се осъществява на томболен принцип. За целите 
на Кампанията всяка активна поне до крайната дата на Кампанията регистрация за дигиталната услуга iZZI ще бъде 
идентифицирана с мобилния номер, чрез който е направена активация и регистрация за нея.  

http://www.telenor.bg/


Потребител на Теленор, който отговаря на правилата и условията на Кампанията, в това число изпълнява 
механизма на Кампанията, се съгласява да участва в предвиденото теглене на наградите, като предоставя 
доброволно своето съгласие за настоящите правила и условия, в т.ч. се информира за Политиката за лични данни 
при провеждане на кампании на Теленор, публикувана на www.telenor.bg/privacy.  

7. НАГРАДИ
Предвидените награди, които ще бъдат раздадени на томболен принцип според правилата и условията на
Кампанията, са брандирани с логото на Клет България продукти, както следва:

• 10 броя бутилки за вода от неръждаема стомана

• 10 броя раници за лаптоп и таблет с ортопедичен гръб

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИ
Разпределението на наградите, предвидени за Кампанията, се осъществява на томболен принцип.

В тегленето за наградите, посочени в т. 7 по-горе, се включват мобилни номера на Участници, отговарящи на 
условията, описани в настоящите Правила и условия на Кампанията, през които за периода посочен в т. 1, са 
активирали достъп до дигиталната услуга iZZI и са достъпили съдържанието в нея чрез мобилния си номер или са 
достъили съдържанието чрез мобилния си номер, като достъпът до нея е бил активиран в приложението MyTelenor 
Bulgaria преди старта на Кампанията. Участието в тегленето на наградите е с една позиция за всеки мобилен номер 
направил активация и регистрация, активни поне до крайната дата на Кампанията. Потребител на Теленор, 
Участник в тази Кампания, може да спечели само една от предвидените награди.  

Тегленето на печеливши се провежда на адреса на управление на „Теленор България“ ЕАД, като един от 
Организаторите на Кампанията, в гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в 
присъствието на представители на Организатора. Двадесет (20) от Участниците в томболата ще бъдат изтеглени 
като печеливши и двадесет (20) от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви. Тегленето на печелившите ще 
се извърши на случаен принцип на 07.12.2021 г. 

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
„Теленор България“ ЕАД уведомява Участник, спечелил награда от томболата не по-късно от 5 (пет) календарни
дни след датата на изтегляне, лично по телефона чрез свой представител, за да се уточнят детайлите по
доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник.

Печелившият Участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на 
клиенти на Теленор: 

- Потвърждение, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
- Информация за имената си по документ за самоличност, както и за адрес на територията на България,

където да получи спечелената награда.
Доставката на наградата се извършва за сметка на Теленор. 

В случай че към момента на изтегляне на печелившите мобилни номера, някой от печелившите участници е с 
прекратен договор за мобилни електронни съобщителни услуги, последният губи правото да получи награда, а тя 
се присъжда на следващия Участник по реда на изтеглянето им, който присъства в списъка с резерви.  

В случай че спечелил награда от томболата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на 
клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди исканата информация, описана по-горе, същият губи 
правото си на награда. В тези случаи представител на Теленор България пристъпва към уведомяване на 
съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на 
настоящата точка процедура, за всяка една от резервите. 

Награда от томболата се получава с приемо-предавателен протокол. При получаване на наградата си участникът 
следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 (два) екземпляра – един за 
Участника и един за Организатора. При получаване на наградата печелившият трябва да представи на куриера 
документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за 
удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, 
наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално 
заверено пълномощно. 

http://www.telenor.bg/privacy


Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса (който следва да бъде на 
територията на Република България), който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор 
България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото по-горе с настоящите правила, губи правото си 
да получи награда и тя бива разпределена на следващия Участник по реда на изтеглянето им, който присъства в 
списъка с резерви.  

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването 
на личните данни на участниците в Кампанията да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 (“GDPR”), 
Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да 
използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите правила. Във връзка с Кампанията 
„Теленор България“ ЕАД ще обработва данни на Участниците съгласно Политиката за лични данни при провеждане 
на кампании, публикувана на www.telenor.bg/privacy. 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. 

Организаторите 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 Теленор 
www.telenor.bg.  

Потребителите, Участници в Кампанията, които печелят награда от нея, нямат право на замяна на наградата с 
получаване на паричната ѝ равностойност в брой, както и нямат право да я преотстъпват на друг Участник в 
Кампанията или друг потребител, клиент на Теленор. Цветовете, размерите, моделите на наградите се определят 
изцяло по преценка на Организаторите. Организаторите не носят отговорност за вреди, настъпили във връзка с 
участието в Кампанията. Организаторите си запазват правото да предприемат всички необходими мерки в случай 
на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на 
Организаторите. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до дисквалифициране на 
участника, за което последният ще бъде уведомен от Теленор със съобщение във Входящата си кутия на 
приложението MyTelenor Bulgaria.  

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Организаторът има неотменимо право да спре или прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на

www.telenor.bg, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи

спиране/прекратяване обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. В тези случаи Организаторът не

дължи компенсация на участниците.

http://www.telenor.bg/privacy
http://www.telenor.bg/

