УСЛОВИЯ НА КАПМАНИЯ „ПОВЕЧЕ ПРИЯТЕЛИ“
НА НЕТ 1 ЕООД
ОРГАНИЗАТОР: Настоящите правила определят условията на провежданата от “НЕТ 1” ЕООД, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 175335782, със седалище в гр. София и адрес на
управление и кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Асен Йорданов“ №14, ет. 3, ДДС № BG175335782,
(НЕТ1), кампания през периода от 08.06.2020 г. до 07.09.2020 г., вкл. – „ПОВЕЧЕ ПРИЯТЕЛИ“
1.НАИМЕНОВАНИЕ: „ПОВЕЧЕ ПРИЯТЕЛИ“
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ/СРОК на кампанията: Кампанията се провеждане за периода от 08.06.2020 г.
до 07.09.2020 г., вкл.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Кампанията се провежда на територията на гр. София.
4. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА: В кампанията може да участва всеки абонат на НЕТ1, физическо лице, за
който кумулативно са налице следните условия:
а) да е успешно регистрирал се като Канещ участник в програмата на НЕТ1 „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ“
съобразно общите условия на тази програма, достъпни на https://net1.bg/Pokani_Priatel.
По смисъла на посочените Общи условия Канещ участник в програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” е този
абонат, физическо лице, който след успешната регистрация в програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” е получи
уникален URL адрес. Канещият участник може да споделя получения от него при регистрацията му URL
адрес към други, избрани от него лица. Споделянето на уникалния URL адрес става чрез маркирането,
копирането и поставянето на посочения URL адрес в избран от регистрирания Канещ участник
комуникационен канал като, но не ограничаващо се до: e-mail, Viber, Skype, SMS, ММS и др.. Със
споделянето на уникалния URL адрес по избрания от Канещия участник начин се извършва
„поканата” към друго лице – Поканен.
По смисъла на общите условия на програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” Поканен участник е лице, което е
получило уникален URL адрес от Канещ участник и което след това, ползвайки уникалния URL адрес
успешно се е регистрирало за участие в програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ”, попълвайки регистрационната
форма;
б) да има активна (да ползва) една или повече услуги, предлагани от НЕТ1 през срока на провеждане на
кампанията и към момента на предоставяне на наградата;
в) към момента на предоставяне на наградата да няма просрочени задължения (неплатени абонаментни
такси) за ползваните от него услуги;
г) в периода на провеждане на кампанията и към момента на предоставяне на наградата да няма отправени
или получени от него предизвестия за прекратяване на индивидуалния му договор за ползваните от него
услуги на НЕТ1.
д) в периода на провеждане на кампанията да има не по-малко от три (3) Поканени от него лица, които за
първи път са сключи индивидуални договори за услуги, предлагани от НЕТ1 (са нови абонати за НЕТ1) или
който, макар и да имат действащ договор за услуги, предлагани от НЕТ1, са сключи договор за
предоставяне на услуга от НЕТ1 на адрес, различен от адреса, на който текущо ползват услугите на НЕТ1.
С оглед избягване на съмнение, към датата на сключването от Поканения на индивидуалния договор, както
е посочено в предходното изречение, не трябва да се изминали повече от 12 (дванадесет) месеца от
приемане на поканата и регистрирането на Поканеното лице в програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ”,
съобразно т. 4.2 от Общите условия на програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ”.
е) С оглед избягване на съмнение Поканени участници по смисъла на програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ”
нямат право да участват в настоящата кампания, в т.ч. и за разпределение на наградния фонд.
5. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА:
5.1 Всяко лице, отговарящо на условията по т.4, има право да участва в разпределението на наградния
фонд на настоящата кампания.
5.2. Участието в кампанията е безвъзмездно,т.е. участието в разпределянето на наградите не е обвързано с
направата на покупка или с даването от страна на Участника на залог или друга материална ценност.
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6. НАГРАДЕН ФОНД. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградният фонд се предоставя от Организатора и се състои от:
1. един (1) брой телевизор 43'' 4К TCL 43EP660 (първа награда);
2. един (1) брой Рутер D-Link DIR-842 AC1200(втора награда);
3. един (1) брой Рутер D-Link DIR-842 AC1200(трета награда).
6.2.1 Наградният фонд се разпределя по следния начин.
а) Първа награда получава този Канещ участник, който в края на периода на кампанията има най-голям
брой поканени приятели, сключили в срока на кампанията договори за предлагани от НЕТ1 услуги,
съобразно условията на т. 4, б. „д”;
б) Втора награда се получава от този Канещ участник, който в края на периода на кампанията има найголям брой поканени приятели след участника, получил първа награда, сключи в срока на кампанията
договори за предлагани от НЕТ1 услуги, съобразно условията на т. 4, б. „д”, ;
в) Трета награда се получава от този участник, който в края на периода на кампанията има най-голям брой
поканени приятели след участника, получил втора награда, сключи в срока на кампанията договори за
предлагани от НЕТ1 услуги, съобразно условията на т. 4, б. „д”,.
г) С оглед избягване на съмнение, за да може Канещ участник да участва в разпределението на наградния
фонд трябва не по-малко от 3(три) поканени от него лицада са сключили договори, при условията на т. 4, б.
„д”, в срока на настоящата кампания.
6.2.2. Ако в края на срока на кампанията има Канещи участници с равен брой поканени приятели, които в
срока на кампанията са сключили договори за предлагани от НЕТ1 услуги съобразно т. 4, б. „д”,
Организаторът определя чрез томбола кой измежду участниците с равен брой поканени приятели,
сключили индивидуални договори в срока на кампанията, печели съответната наградата. Томоболата се
провежда само за разпределението на тази награда, за която има повече от един участник, отговарящ на
условията за нейното получаване. Участниците, които са участвали в томболата и не са изтеглени нямат
право да участват в разпределянето на останалите награди, а тяхното право за участие в разпределянето на
наградния фонд се погасява с провеждането на томболата.
6.2.3 Томболите по предходната точка ще се проведат в три (3) дневен срок след приключване на
кампанията на адреса за кореспонденция на Организатора в присъствието на нотариус или адвокат.
6.2.4 При всяка томбола, Организаторът ще изтегли един участник (Спечелил) и два (2) резервни участници
(Резерви) (ако има такива). Резервен Участник може да замести предходно изтеглен спечелил участник, при
условие че последният не може да бъде намерен, откаже получаване на наградата, не отговаря на
изискванията за участие или по друг начин няма право да получи наградата.
6.3.1 В случай че спечелил Участник, респ. Резервен Участник е нарушил, което и да било правило от тези
Общи условия при заявяването на участие, или в случай на невъзможност Организаторът да се свърже с
него, както и ако Участникът не потърси наградата си в сроковете и по начините, описани в тези Общи
условия, или се откаже от получаване на наградата, то този Участник губи правото си да получи наградата
си.
6.3.2 Ако следствие на настъпване на някое от условията по предходната точка Участник загуби правото си
да получи наградата си, наградата се предоставя на следващия по реда на изтеглянето резервен участник.
Ако условията по т.6.3.1 са налице и за последния резервен Участник, съответната награда остава
собственост на Организатора.
6.4.1 Всеки от спечелилите участници ще бъде информиран за спечелената награда и начина на
получаването й чрез получаване на телефонно обаждане от служител на Организатора на телефонния
номер, предоставен при регистрирането му в програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” и/или предоставен при
сключване на индивидуалния му договор, и/или ще бъде уведомен чрез изпращане на потвърждаващо
съобщение на посочена от последния електронна поща.
6.4.2 В случай че съответният спечелил Участник не се яви да получи наградата си в срок до 3 (три) дни от
съобщаването му за спечелването й или откаже да я получи, за спечелил се счита резервният участник, с
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който Организаторът се свърза по реда на т.6.4.1. В случай че и Резервният участник не се яви до 3 (три)
дни за получаване на Наградата или откаже да я получи, Организаторът се свърза с втория Резервен
Участник по реда на по реда на т.6.4.1. Ако и последният не се яви или откаже получаването на наградата в
3 (три) дневен срок, същата остава неразпределена и ново теглене не се организира.
6.4.3 Спечелилият Участник може да получи своята награда лично или чрез упълномощено от него с
изрично нотариално заверено пълномощно лице в централния офис на NET 1 на адрес: гр. София, 1592, ж.к.
„Дружба“ 1, бул. “Асен Йорданов“ №14 в определения от Организатора ден и час.
6.4.4 Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от спечелилия
Участник и от служител на Организатора.
6.4.5 Участник има право да се откаже от спечелена награда като той трябва да заяви това в срок не покъсно от датата за получаване на наградата.
6.5.1 Организаторът не отговаря:
а) За невъзможност да осигури участие или да предостави наградата по причина на непреодолима сила като,
но неограничаващо се до граждански безредици, война или военни действия, национални и мести бедствия,
съответни актове или наказания от страна на правителство или други компетентен орган, тежки климатични
условия, земетресения и други природни бедствия, технически проблеми на излъчването, включително
повреда на предавателните съоръжения, прекъсване и/или недостиг на електричество, спиране и/или
прекъсване на интернет, стачни действия, грипни епидемии и др.;
б) За вреди причинени при ползването на наградата;
в) За дефекти, неизправност и каквото и да било друго по предоставените предметни награди като не поема
каквато и да е гаранция, свързана с тези награди. Рекламации се предявяват към производителя или
дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.
г) за действията на участниците в кампанията, които накърняват права или законни интереси на трети лица;
д) за недоставена или забавена Награда, когато това се дължи на причина по вина на трети лица извън
неговия контрол;
е) за невярно или неточно предадена информация, или за човешка грешка, техническа неизправност,
изгубени или забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или неизправност на
интернет връзка, компютърна техника и софтуер, невъзможността за достъп до който и да уеб сайт или
онлайн услуга;
ж) за неполучена награда, когато Участникът е посочил неверни данни за контакт, респ. за промени такива,
за което организаторът не е бил своевременно уведомен.
6.5.2 Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за участие в
кампанията и/или получаване на награда, предявени след изтичане на срока на кампанията и посочените в
настоящите Общи условия срокове, както и във връзка с претенции, предявени от Участници, които не
отговарят на условията на участие, съгласно настоящите Общи условия.
6.6. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност, нито да
бъде преотстъпвана на друг участник.
7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки участник в кампанията е длъжен:
1. да спазва настоящите Общите условия;
2. да не предоставя свои лични данни на други участници в играта, както и да не използва личните данни на
други лица без тяхно съгласие;
3. да спазва повелителните норми на закона и на добрите нрави;
4. да заплати всички данъци и такси, ако такива се дължат, във връзка с получената награда;
5. да изпълнява точно указанията на Организатора за получаване на наградата.
8. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Предоставените данни от участниците се събират и обработват съобразно следните документи: Политика за
личните данни при провеждане на рекламни игри и маркетингови кампании и Политиката за поверителност
на личните данни на Организатора, достъпни на интернет страницата на Организатора www.net1.bg , раздел
„Лични данни”.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Страница 3 от 4

9.1 Настоящите Условия са достъпни на интернет страницата на НЕТ1 www.net1.bg. НЕТ1 има право да ги
изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо. Изменението и допълнението се
обявяват на интернет страницата на НЕТ1 www.net1.bg. Действието на изменението има сила от момента
на публикуването му на уеб страницата на НЕТ1. С включването си в програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” се
приемат и настоящите Общи условия.
9.2 Организаторът има право по своя преценка да прекрати кампанията по всяко време, в случай че
настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само –
злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен
или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
9.3 Всеки потенциален спор между Организатора на кампанията и участниците в същата се решава по
взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния съд в
Република България съобразно действащото законодателство.
За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат Общи условия на програма „ПОКАНИ
ПРИЯТЕЛ” на НЕТ1, а при липса на уредба в тях – действащо българско законодателство.
Тези общи условия са приети и влизат в сила от 08.06.2020 г.
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