
 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯ „ОТКРИЙ 

РАЗЛИКИТЕ – СПЕЧЕЛИ НАГРАДА“  

Това са условията на Кампанията, която ти дава възможност да спечелиш смартфон Samsung 

Galaxy S9+, смарт часовник Samsung Gear 3 Frontier или мобилна камера Samsung Gear 360 

(2016). 

Прочети ги внимателно, както и Политиката за лични данни при провеждане на кампании: 

https://goo.gl/RBABcM 

Накратко, това, което трябва да направиш, е да: 

 Да преброиш колко разлики има между двете снимки, които ще намериш в раздел 

Описание на този линк: http://www.telenor.bg/bg/private/device/view/samsung-g965f-galaxy-

s9-plus, като се изключва разликата в светлината на снимките. 

 посетиш нашата официална Facebook страница www.facebook.com/TelenorBulgaria и ако 

все още не си я харесал, да го направиш. След което – да откриеш поста по темата и в 

него, като коментар, да дадеш своя отговор колко разлики си открил в снимките от 

сайта. 

 спазиш срока за отговор – от  27 юли до 10:00 ч. (ЕЕТ) на 31 юли 2018. 

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. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА И КАНАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

 Кампанията ще се проведе в периода – от 27 юли до 10:00 ч. (ЕЕТ)  на 31 юли 2018 в 

официалната Facebook страница (www.facebook.com/TelenorBulgaria) и уебсайт 

(http://www.telenor.bg/bg/private/device/view/samsung-g965f-galaxy-s9-plus) на 

Организатора. 

IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА  

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор. 

За участие в Кампанията, участниците трябва: 

 да са физически лица, навършили 16 (шестнадесет) години към периода на Кампанията 

 с валидна регистрация във Facebook,  

 които са харесали страницата на Организатора във Facebook на адрес 

www.facebook.com/TelenorBulgaria, 

 разрешили са опцията за получаване на лични съобщения от всеки във Facebook,   
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 и са отговорили вярно на зададения във Facebook поста въпрос в конкретния период на 

Кампанията и в посочения часови диапазон. 

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

сестра, деца), нямат право  да участват в Кампанията, както и при разпределението на 

наградите, съответно тяхното получаване. 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.  

За да участва в разпределението на наградите, всяко лице, което съответства на условията по 

т.IV, следва да: 

 преброи колко разлики има между двете снимки в раздел Описание на следния адрес, 

намиращ се на сайта на Организатора: 

http://www.telenor.bg/bg/private/device/view/samsung-g965f-galaxy-s9-plus като се изключва 

разликата в светлината на снимките 

 посети официалната Facebook страница на Теленор – Telenor Bulgaria 

(www.facebook.com/TelenorBulgaria), която следва да хареса (в случай че вече не го е 

направил)  

 и даде своя отговор за броя на разликите между двете снимки с коментар под Facebook 

публикацията, свързана с конкретната Кампания. Отговорът може да бъде написан под 

формата на дума или цифра.  

 

Участник, който е коментирал извън конкретните дати и часове на Кампанията и/ или е посочил 

грешен отговор, или не е спазил механизма за отговор под конкретния пост от Кампанията, се 

дисквалифицира, тъй като не отговаря на т. IV и V от настоящите условия и правила, съответно 

не участва в разпределението на наградите.  

Коментари, нарушаващи добрите нрави, съдържащи обидни думи и имащи за цел подбуждане 

на дискриминация и/или омраза, противоречащи на  правилата на  Facebook , ще бъдат 

изтривани без предупреждение или уведомление до съответния участник, съответно авторите 

на тези коментари няма да бъдат допуснати до участие в разпределението на наградите.  

Съответен участник участва в Кампанията, съответно в разпределението на наградите, с една 

позиция с верен отговор на зададения въпрос, независимо колко коментара е оставил под 

конкретния пост. 

VI. НАГРАДА 

Наградите в кампанията са: 

 един брой смартфон Samsung Galaxy S9+ 

 един брой смарт часовник Samsung Gear 3 Frontier 

 един брой мобилна камера Samsung Gear 360 (2016). 
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VII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Тегленето на наградите между участниците в Кампанията, които са изпълнили условията за 

участие, посочени по-горе, ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. 

София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на 

представители на Организатора.  

Наградите в Кампанията ще се теглят на 31 юли 2018 след 10:30 ч., като при тегленето ще 

бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши и 6 (шест) резерви. Един участник има право да получи 

една награда в настоящата кампания, ако отговаря на изискванията в настоящите Условия и 

правила за провеждане на Кампанията. 

Непосредствено след тегленето на наградата, печелившите участници ще бъдат уведомени от 

служител на Организатора с лично съобщение към Facebook профила, с който участникът е 

участвал в периода на Кампанията, за детайлите относно получаване на наградата, като за 

целта участникът следва да е разрешил получаването на лични съобщения на своя Facebook 

профил от всички. В това лично съобщение печелившият участник/ резервата следва да посочи 

магазин на Теленор на територията на страната, от който да получи спечелената награда. В 

случай че в посоченото населено място няма магазин на Теленор, Организаторът и 

печелившият, респ. резервата, уговарят друг начин, по който наградата да бъде получена. 

В случай че в срок от 24 (двайсет и четири) часа печеливш участник не отговори на личното 

съобщение в профила си, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и 

не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда.  

В този случаи се пристъпва към награждаване на първия изтеглен резервен участник, като по 

отношение на него се прилагат гореописаните правила.  

В случай че и той не потвърди в срок от 24 часа получаването на наградата се пристъпва към 

награждаване на следващите резервни участници по реда на тяхното изтегляне до 

изчерпването им.  

Печеливш участник/резервен участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не 

отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Условия и правила за провеждане 

на Кампанията. 

VIII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Печелившият /съответно резервен участник, когато е приложимо, следва да получи наградата 
си от предварително посочения от него магазин на Теленор на територията на страната, 
респективно – друг начин, в случай че в посоченото населено място няма магазин на Теленор, 
както е описано в т. VII.  

В случай че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за получаването на 
наградата от магазин на Теленор се изисква, същият да бъде придружен от негов родител или 
настойник. 

При получаването на наградата от Организатора, всеки печеливш следва еднократно да 
удостовери самоличността си с документ за самоличност.  

При получаване на наградата си, участникът следва да попълни приемо-предавателен 
протокол и служебна бележка за предоставената награда в 2 екземпляра – един за Участника и 
един за Организатора. 

Документът за самоличност не се сканира/копира и данните от него не се записват от 
Организатора. Печелившите, съответно резервни (когато е приложимо) участници, които не са 



 
 
потърсили наградата си в предварително уточнен с Организатора магазин на Теленор, 
отказали са получаването ѝ или представител на Организатора не е успял да се свърже с тях в 
сроковете, посочени в раздел VII, губят правото си на получаване на награда.  

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Настоящите условия и правила са публикувани в сайта на Организатора на Кампанията – 

www.telenor.bg 

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 www.telenor.bg. Промените влизат в сила от 

момента на публикуването им.  

Участник в Кампанията, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на 

замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.  

Спечелил участник не може да прехвърля наградата на друго лице.  

Всеки участник се съгласява и приема, че спечелването на награда в кампанията може да 

породи допълнителни разходи за участника, които не са включени в наградата (напр. 

транспортни разходи и др.).  

Участникът е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, свързани с 

получаването и използването на награда от Кампанията.  

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.  

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Кампания се урежда 

от правилата и политиката за лични данни на социалната мрежа Facebook и Политиката за 

личните данни при провеждане на кампании на Теленор България, публикувана на 

http://www.telenor.bg/privacy/privacy-policy-campaigns/.  Всеки участник, спечелил награда, 

изрично и доброволно се съгласява да бъде обявяван по всякакъв начин в публичното 

пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални 

мрежи и др., в това число с посочване на имената му и линк към профила му във Facebook, 

като печеливш в Кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от страна на 

Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже предоставянето на наградата 

на съответния участник.  

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 с лично съобщение към профила му във Facebook, с който участникът се е 

включил в Кампанията.  

Тази Кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с 

Facebook. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by, or associated with 

Facebook. 


