ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПАНИЯТА
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 И ЧАСОВИ ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Настоящата кампания „Изтрий за отстъпка“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се
провежда на територията на Република България според часовата зона за Източна Европа (EET).
III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията „Изтрий за отстъпка“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да
популяризира използването на мобилното приложение MyTelenor, в т.ч. неговата ежедневна
употреба и запознаване с възможностите на потребителите за самообслужване през този
канал.
IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
Кампанията ще се проведе в периода от 01.05.2019 г. до 23:59 ч. на 20.05.2019 г. (UTC + 2:00)
V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА
В Кампанията могат да участват лица, клиенти на Теленор по абонаментни или предплатени
планове (страна по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор, както и
потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Теленор). Необходимо е
участниците в Кампанията да отговарят на условията, предвидени в настоящите правила, в т.ч.
да са инсталирали и/или актуализирали мобилното приложение MyTelenor в периода на
Кампанията до версия 1.10.0. или по-нова.
VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.
За да участва в Кампанията, всеки клиент на Теленор, който е инсталирал или обновил
мобилното приложение MyTelenor до версия 1.10.0 или по-нова, проверява за банер с
послание на Кампанията в раздел „Актуално“ на приложението. При избиране на и кликване
върху банера, участникът бива насочен към игра с поле за изтриване. При изтриването му с
пръст участникът разбира, дали печели награда.
Всеки участник може да участва в Кампанията само по веднъж на ден в рамките на нейния
период. Следващо участие може да се инициира от участника 24 часа след приключилото
участие. Всеки участник може да участва до 20 пъти за периода на Кампанията със своята
регистрация в мобилното приложение MyTelenor, отговаряща на един MSISDN (мобилен
номер). Всеки участник може да спечели максимум 3 броя награди за периода на Кампанията.
В случай че участник спечели награда, той/ тя трябва да я заяви, като натисне бутон „Вземи
отстъпката си“ до 23 часа и 59 минути след спечелването. В случай че участникът не

предприеме гореописаното действие в посочения срок, той/ тя губи правото си върху
спечелената награда.
Участник може да спечели повече от една награда за периода на Кампанията, но не повече от
3.
Спечелил участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое
от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.
VII. НАГРАДИ
Наградите в Кампанията са следните и се разпределят на случаен принцип:






30 x 100%
300 x 50%
3 000 x 30%
30 000 x 15%
300 000 x 10 %

Отстъпките са валидни за закупуване на аксесоари до 199 лева с ДДС в собствена търговска
мрежа на Теленор до 20.07.2019 г. Допълнителните приложими условия за използването на
отстъпките са посочени в т.IX по-долу.
VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Спечелването на награда е на случаен принцип и се узнава от участника в момента, в който
изтрие полето „Изтрий тук“. Механизмът за заявяване на спечелената награда е описан в т. VI
по-горе.
IX. ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Участникът спечелил награда я получава под формата на код след натискане на бутон „Вземи
отстъпката си“. При използването на този код в собствен магазин на Теленор участникът
получава отстъпка от цената на избран аксесоар в размер на спечелената от него награда.
Отстъпката може да бъде използвана при следните условия единствено в собствена търговска
мрежа на Теленор:









Отстъпката може да се използва за закупуване единствено на аксесоари на стойност до
199 лева с ДДС.
За да я ползва, участникът трябва да предостави достъп на служителя в магазина на
Теленор до съобщението във входящата кутия на приложението MyTelenor, в което е
описан спечеления код за отстъпка.
Отстъпката може да се ползва при закупуване на аксесоар в брой.
Отстъпката може да се използва в периода от спечелването й до 20.07.2019 г.
Отстъпката може да бъде използвана еднократно за закупуването на един аксесоар.
Ако участник е спечелил повече от една отстъпки в Кампанията, те не се натрупват.
Отстъпката, спечелена в Кампанията не може да бъде съчетана с друга отстъпка,
включително и такава по друга промоция или кампания, провеждана от Теленор.



Oтстъпката не важи за продукти с марка MyKi

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Настоящите условия и правила са публикувани в мобилното приложение 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 в приложението MyTelenor.
Промените влизат в сила от момента на публикуването им.
Победител в настоящата Кампания няма право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ
равностойност, като част от наградите могат да се ползват само от MSISDN номера, от който са
спечелени.
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 участието в кампанията и
с използването на спечелена награда. Организаторът не носи отговорност за съвместимостта на
спечелената награда с устройството на участника, както и за възможността за ползване на
наградата от участника.
Спечелените отстъпки от стойността на аксесоар на стойност до 199лв. се използват в
зависимост от избора на участника и наличието на избрания аксесоар в търговската мрежа, т.е.
до изчерпване на количествата. 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.
С участието си в Кампанията в периода на провеждането й, всеки участник декларира че се е
запознал с условията и правилата за провеждането ѝ и се съгласява изцяло с тях.
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.

