
 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  

„Летни награди с приложението MyTelenor“ 

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 ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 
Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.  

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА 

Кампанията „Летни награди с приложението MyTelenor“, наричана по-долу за краткост 
„Кампанията“, цели да популяризира новата последна версия на мобилното приложение 
MyTelenor, както и плащането през него, като първите 10 000 участници ще получат една от 
общо пет вида награди. 

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА  
Кампанията „Летни награди с приложението MyTelenor“ ще се проведе от 00:00 ч. на 18.06.2018 
г. до 23:59 ч. на 31.07.2018 г. (UTC + 2:00). 

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА  
Участник е физическо и юридическо лице, което е клиент на Теленор по абонаментни планове 
(страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор) и е извършил плащане и 
запазване на карта в приложението според условията на Кампанията по клиентски номер 
(независимо от факта дали е платил по собствен или по друг клиентски номер). Участникът 
следва да е инсталирал или актуализирал мобилното приложение MyTelenor за Android или iOS 
операционни системи до версия не по-стара от 1.8 в периода на Кампанията.  

Кампанията е насочена към настоящи клиенти на Теленор и участието в нея не е обвързано с 
изискване за покупка на стока или услуга, в допълнение към заплатената сметка от участника. 
VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  
Победителят е титулярят на номера, който е извършил плащане и запазване на карта в 
приложението според условията на Кампанията в периода 18.06-31.07.2018 г. В случай, че 
клиентът отговаря на условията на Кампанията и е един от първите 10 000, ще бъде 
информиран, че печели награда чрез съобщение във входящата кутия на приложението до 5 
(пет) работни дни, считано от момента, в който са изпълнени и двете условия, а именно  
извършено е плащане в Приложението MyTelenor и е запазена карта за следващи плащания. 

Съобщението във входящата кутия в приложението се изпраща до номера, през който е 
осъществено участието. 

Съобщението във входящата кутия ще съдържа информация за получаване на награда и 
уникален код за конкретния мобилен номер, чрез който клиентът може да получи награда в 
магазин от търговската мрежа на Теленор. 

Победителят може да получи своята награда в избран от него магазин от търговската мрежа на 
Теленор в периода от 23.06.2018 г. до 15.08.2018 г. Победителят може да получи една от 



 
 
наградите, които са в наличност в магазина, който е избрал. За да получи награда е 
необходимо да предостави мобилен номер и уникалния код, който е получил със съобщение 
във входящата кутия в приложението. В случай, че няма наличности от наградите в конкретния 
магазин, клиентът може да посети друг магазин. 

Победителите ще получат и две  напомняния  чрез известие и съобщение във входящата кутия 
в периода от 06.08.2018 г. до 15.08.2018 г., ако все още не са се възползвали от възможността 
да получат наградата, така че да им бъде напомнено да посетят магазин и да си вземат 
награда. 

При участие в Кампанията се прилага Политиката за личните данни при провеждане на 
кампании на Теленор link. Всички лични данни, използвани от Теленор за целите на участие в 
Кампанията ще бъдат изтрити до 3 месеца след получаването на наградите, но не по-късно от 
15.11.2018 г. 

VII. НАГРАДИ 

Участниците, отговарящи на условията, печелят една от следните награди: 

• 8400 външни батерии 
• 350 Теленор шапки 
• 350 Теленор спортни бутилки 
• 250 Теленор тениски 
• 650 Теленор сенници за кола 

Наградите ще бъдат разпределени в цялата търговска мрежа на Теленор и ще се предоставят 
до изчерпване на количествата в конкретния магазин. Всички подаръци, които ще бъдат 
разпределени в Кампанията са общо 10 000 бр. 

VIII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Първите 10 000 клиенти платили сметка и запазили карта за следващо плащане в 
приложението в периода 18.06-31.07.2018 г. през последната версия на приложението 
MyTelenor за Android или iOS операционни системи, печелят една от петте вида награди 
изброени в параграф VII, от общо 10 000 бр. 

В срок до 5 (пет) работни дни, от момента, в който са изпълнени и двете условия, а именно  
извършено е плащане в Приложението MyTelenor и е запазена карта за следващи плащания, 
всички печеливши получават информация чрез съобщение във входящата кутия на 
приложението. 

Служители на Теленор, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, 
сестра, деца), нямат право  да участват в Кампанията и няма да получат награда.  

В случай че лице вече е спечелило награда в Кампанията, чрез участие със съответния 
мобилен номер, независимо от това дали я е получило или не, не може повторно да участва 
със същия номер, независимо от това дали отново отговаря на условията на кампанията за 
получаване на награда.  

Печеливш губи правата си да получи награда, ако се установи, че не отговаря на някое от 
изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.  

http://www.telenor.bg/privacy/privacy-policy-campaigns/%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 
IX. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Раздаването на наградите на победителите в Кампанията, отговарящи на условията ѝ, ще се 
извършва в периода от в периода от 23.06.2018 г. до 15.08.2018 г. 

Ако за този период победителят не посети магазин от търговската мрежа на Теленор, за да 
получи наградата си, същият губи правото си на награда.  

Право да получи награда има само печелившият участник. При получаване на наградата, 
печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел попълване на 
приемо-предавателен протокол и 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 писмено 
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). 

В случай че към момента на изпращане на съобщение във входящата поща в приложението на 
печелившите номера, някой от печелившите участници е с прекратен договор за мобилни 
електронни съобщителни услуги, последният губи правото да получи награда, а се пристъпва 
към свързване със следващия участник, който изпълнява условията на Кампанията.  

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Настоящите условия и правила са публикувани на адрес http://www.telenor.bg/bg/mytelenor. 
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 посочения по-горе адрес. Промените влизат в сила 
от момента на публикуването им.  

Спечелило награда лице съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена 
награда с паричната ѝ равностойност, както и да прехвърля наградата на друго лице. 

Всеки участник в Кампанията,  съответно негов родител/ настойник, се съгласява и приема, че 
спечелването на награда в кампанията може да породи допълнителни разходи за него/ нея, 
които не са включени в наградата (напр. транспортни разходи и др.).  Организаторът не носи 
отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.  

С изпълнение на условията за участие в Кампанията в периода на провеждането ѝ, всеки 
участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила. Организаторът има право да 
изпраща повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) за целите на настоящата Кампания, в 
това число за предоставяне на спечелена награда и уточняване на детайли в тази връзка. 

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението 
и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на 
действащото законодателство в това число да използва личните данни на участника само за 
целите, посочени в настоящите условия и правила и Политиката за личните данни при 
провеждане на кампании на Теленор.  

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 

http://www.telenor.bg/bg/mytelenor


 
 
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 на имейла, с който участникът е регистриран в кампанията.  
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