Правила за участие в зимна кампания „Спечели с NET 1 и HBO GO”

I.

Общи разпоредби
1.
Организатор на кампанията e „НЕТ 1” ЕООД /по – долу за краткост „НЕТ1“
или „Организаторът“/, с ЕИК 175335782, адрес: гр. София, 1592, ж.к.
Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“ №14. Решението на НЕТ 1 за провеждане
на кампанията съгласно настоящите правила е окончателно и
задължително за НЕТ 1.
2.
Периодът за провеждане на кампанията е от 01.11.2015 г. до 31.12.2015 г.
включително
3.
Участието в Томболата за награди е обвързано с регистрация на код HBO
GO от настоящи или нови клиенти на НЕТ 1.
4.
Чрез регистрацията на персонания HBO GO код на www.hbogo.bg в
периода от 01.11.2015 г.- 31.12.2015 г. всеки потребител декларира, че е
запознат с настоящите Правила, приема ги и се съгласява да спазва
техните разпоредби.
5.
Право за участие и получаване на награда имат лица на възраст над 18
години с постоянен адрес на територията на Република България.
6.
В Томболата нямат право да участват служители на "НЕТ1" ЕООД, както и
членове на техните семейства.

II.

Право на участие
Участник може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на
следните условия:
1.
Клиент е на НЕТ1, сключил срочен договор за ползване на цифрова
телевизионна услуга/ високоскоростен оптичен интернет/ пакетна услуга,
предлагани от Компанията
2.
Ползва HBO HD MAX (пакетна услуга или a-la-cart) или HBO GO(пакетна
или самостоятелна услуга) или сключи договор за услугата в периода на
провеждане на кампанията;
3.
Стане Регистриран потребител в HBO GO чрез регистрация на своя
индивидуален HBO GO код на http://www.hbogo.bg/
4.
Ползва услуги на НЕТ1 единствено за лични, нетърговски цели, в
помещения за жилищни нужди, а не в помещения, които са обществени
или се използват за целите на търговска дейност или извличане на
печалба;
Механизъм на томболата
За да участва в томболата за награди, потребителят трябва да изпълнява всички
усповия по т. II от настоящите правила и да е:
1.
нов клиент на услуга HBO HD MAX (пакетна услуга или a-la-cart) или HBO
GO (пакетна услуга или самостоятелна услуга) , който в периода на
кампанията (от 01.11.2015 г. до 31.12.2015 г. включително) регистрира
своя HBO GO код.

III.

или

2.

IV.

настоящ клиент на услугата HBO или HBO GO, който до момента не е
станал регистриран потребител в www.hbogo.bg и в периода от 01.11.2015
г. до 31.12.2015 г. включително регистрира своя HBO GO код.

Награди
1.
Абонатите, отговарящи на условията по т. II и т. III на настоящите правила,
които успешно са се регистрирали в периода на кампанията на
www.hbogo.bg, участват в томбола за спечелването на една от следните
награди:



Шест Смарт телевизорa Samsung
Шест Лаптопа (Ноутбук) HP

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип измежду
абонатите, отговарящи на условията т. II и т. III.
2.

3.

4.

Тегленето на наградите ще се извърши на 12.01.2016 г. Тегленето на
наградите ще се извърши на случаен принцип в присъствието на нотариус
и/или адвокат и на представители на НЕТ1 и ЕЙЧ БИ ОУ България.
Чрез томболата ще се изтеглят:
 6 печеливши за наградите Смарт Телевизор Samsung
 6 печеливши за наградите Лаптоп Моутбук HP
 6 резерви за наградите Смарт Телевизор Samsung
 6 резерви за наградите Лаптоп Моутбук HP
Получаване на наградите
3.1. Имената на печелившите ще бъдат обявени на официалната
интернет страница на НЕТ1 и в официалната фейсбук страница на
НЕТ1.
3.2. Най-късно до две седмици след изтегляне на печелившите от
томболата, НЕТ1 ще се свърже с тях с цел да ги информира за
спечелената награда на телефона за контакт, предоставен при
сключване на индивидуалния договор/и.
3.3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция
с непечелившите участници.
3.4. В случай, че печеливш е нарушил, което и да било от тези правила
за участие или в случай, че награда не бъде приета или не може да
бъде получена от печелившия, поради невъзможност Организаторът
да се свърже с последния, заради несъществуващ, несъответстващ,
непълен или неточен телефон за контакт, наградата се предоставя
на резерва по реда на тегленето им.
3.5. Предаването на наградите от ОПЕРАТОРА на всеки от печелившите
на предметните награди ще се извърши с приемо-предавателен
протокол, изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – по
един за печелившия, НЕТ1 и ЕЙЧ БИ ОУ България, като
ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ЕЙЧ БИ ОУ България протоколите, за
да удостовери връчването на наградите.
3.6. Всеки печеливш следва в срок от 20 работни дни след
уведомяването от страна на НЕТ 1, да се яви в централния офис на

3.7.

НЕТ1, на адрес: гр. София, ж.к. Дружба 1, бул. Асен Йорданов № 14,
за да получи своята награда.
Награда, която е останала непотърсена в 20-дневен срок от датата
на уведомяване, ще бъде раздадена на резерва по реда на теглене.

3.8.
3.9. Общи условия
3.10. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между
Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга.
3.11. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или
променя Общите условия, като промените влизат в сила веднага
след оповестяването им на www.net1.bg
3.12. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по
всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби,
нарушаване на Правилата, Общите условия или при форсмажорни
обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на
участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на
страницата NET 1 www.net1.bg
3.13. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с
тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни
материали за бъдещи кампании, игри и промоции.

4. Защита на личните данни и Публичност
4.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото
законодателство в страната, свързано със защитата на личните
данни, събрани по време на Играта. Личните данни на участниците
се обработват от НЕТ1 в качеството му на регистриран
администратор на лични данни и в съответствие с разпоредбите на
Закона за защита на личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013 г.
за целите на провеждането на описаната в настоящите правила
томбола с награди.
4.2. Организаторът също така се задължава да запази
конфиденциалността на личната информация на участници в
Томболата и да я съхранява и използва, само по повод и във връзка
с изпращане на спечелени награди и доказване на получаването им
от страна на участниците.
4.3. С участието си в настоящата томбола Печелившите участници
декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни
доброволно, като необходимо условие за получаване на наградата и
предоставят изричното си съгласие, че техните имена или други
лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от
Организатора или упълномощени от него лица, само и единствено
по повод и във връзка с уведомяване на Печелившите участници за
спечелените награди и доказване на получаването им от страна на
участниците, както и че са запознати с правата си по чл. 19 от
Закона за защита на личните данни.
5. Допълнителни разпоредби
5.1. Наградите не може да бъдат заменяни за пари в брой или за други
награди. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица
не е разрешено. Организаторът ще изиска от Участниците да

5.2.

5.3.

5.4.

потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните
документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди
самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а
наградата не се присъжда.
Участниците в Томболата са запознати с възможностите за
спечелване на награди и дават съгласието си да покрият всички
евентуални данъчни задължения, произлизащи от наградите, които
те получават.
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Томболата,
не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху
които Организаторът не може да повлияе, последният има право да
прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът не носи
отговорност пред Участниците за нанесени щети.
Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с
Томболата или прилагането на правилата на Томболата, са
окончателни и се отнасят до всички участници.

Настоящите Правила на Томболата на НЕТ1 са обявени на 01.11.2015 година на
www.net1.bg за периода на кампанията. Повече информация може да бъде получена на
телефон 0700 35 035.

