ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ“
НА НЕТ 1 ЕООД
С настоящия документ се 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) по-долу наричан „Организатор”, програма
„ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ “:
1. Наименование на програмата: „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ “
2.1 Териториален обхват: Програмата е валидна за територията на гр. София.
2.2. (нова, в сила от 12.08.2021 г.) Срок: Програмата „Покани приятел” се провежда до
10.09.2021 г. След тази дата, участието в програмата приключва и няма да могат да се канят
участници и да се заявяват награди (отстъпки от месечните такси, както са посочени в
раздел 4 по-долу). Всеки участник, който е отговарял на условията за получаване на
награда по тази програма, но не го е заявил в срок до 10.09.2021 г., губи възможността да
получи тази награда. Заявените награди до 10.09.2021 г. се ползват съобразно правилата на
настоящите условия и след 10.09.2021 г. до изчерпването им.
3. Кой може да участва в програмата: Всяко физическо лице, което посети URL адреса
net1.bg/Pokani_Priatel или URL адреса, получен от друг регистриран участник и което
успешно се регистрира чрез попълване на регистрационната форма. Участниците в
програмата са две категории: Канещи и Поканени.
Канещ участник е този успешно регистрирал се участник, който след успешната
регистрация 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.
Поканен участник е този, който е получил уникален URL адрес от Канещ участник и който
след това, ползвайки уникалния URL адрес успешно се е регистрирал за участие,
попълвайки регистрационната форма. След попълване на регистрационната форма от
Поканения участник, последният също получава свой уникален URL адрес, който може да
споделя. От този момент, Поканеният участник, ако сподели своя уникален URL адрес
става и Канещ участник по отношение на лицата, към които е споделил своя URL адрес.
4. Условия на програмата:
4.1. Общо описание
Програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” дава възможност на Канещите участници да изпращат
покана, съобразно описаната по-горе в т. 3 процедура, към избрани от Канещите лица, с
която канят Поканените лица да станат абонати и да ползват предлаганите от Организатора
самостоятелно или в пакет електронни съобщителни услуги. Ако в срок до 12 (дванадесет)
календарни месеца от получаване на поканата Поканеният участник сключи срочен
договор за избрана от него услуга на Организатора, то Канещият и Поканеният участник
ще получат отстъпка в размер на 100% от стойността на една месечна такса за услугата,
която съответният участник ползва към заявената от него дата за ползване на отстъпката и
при условията на настоящите правила. В случай че участник ползва повече от една услуга
на няколко адреса, последния отстъпката се ползва за услугата с най-висока месечна такса.

С оглед избягване на съмнение, при предплатените услуги, при които има предплащане на
една такса за всички месеци, отстъпката се определя като предплатената такса се раздели
на броя на месеците, за които е предплатено и се определя стойността на една месечна такса
като самата отстъпка се предоставя чрез осигуряване на достъп до услугата след изтичане
на срока, за който е услугата е предплатена, за един или повече месеци, в зависимост от
броя покани, за които е настъпило условието по т.4.2 по-долу.,
Няма ограничения в боря лица, към които може да се изпраща уникалният URL адрес,
получен от Канещия.
Условия за получаване на отстъпката
4.2. Канещият и Поканеният участници ще получат отстъпка, както е посочено в т.4.1,
при наличието на следните условия:
a) Поканеният участник, ползвайки изпратения от Канещия участник URL адрес, се е
регистрирал в платформата, към която го е препратила получения от него уникалния
URL адрес, с което е заявил участието си в програмата;
b) Поканеният участник в срок до 12 (дванадесет) календарни месеца от заявяването
на своето участие в програмата (попълване на регистрационната форма в
платформата) да е заявил и да е сключил срочен договор или договор за
предплатени електронни съобщителни услуги, предлагани от Организатора.
c) След сключване на срочен договор Поканеният участник изпрати на Организатора
електронно съобщение (e-mail) с получения при регистрацията му QR код и
телефон, с цел потвърждаване на участието му в програмата.
d) Към датата на настъпване на условията по т.i) и ii) Канещият участник има действащ
договор за предлагани от Организатора електронни съобщителни услуги
самостоятелно или в пакети и който договор е: i) срочен и срокът по него не е
изтекъл; или е ii) срочен, който се е трансформирал в безсрочен; или е iii) за
предплатени услуги.
4.3. При настъпването на условията за получаване на отстъпката, както са посочени в
т.4.2 Канещият участник получава съобщение на посочената от него електронна поща, че
условията са настъпили и може да ползва посочената в т.4.1 отстъпка. В допълнение,
настъпването на условието бива отразено и в профилите на участниците в платформата на
програмата.
4.4 (изм. в сила от 12.08.2021 г.) Участниците сами определят дали и кога да ползват
получената отстъпка. Участниците заявяват желанието си за ползване на отстъпката с
изпращане на получения при регистрацията им (след попълване на регистрационната
форма в платформата) уникален QR код на посочен от Организатора електронен адрес, с
което посочват и от началото на кой месец ще се ползват от отстъпката. Заедно с QR кода
по предходното изречение се изпраща и телефонен номер за връзка с участника.
Отстъпката може да се предоставя не по-рано от началото на месеца, следващ месеца на
настъпване на условията по т.4.2 и не по-късно от датата на прекратяване на договора за
ползваните услуги от съответния участник, при срочни договори, както и не по-късно от
датата, на която настоящата програма се прекратява. При предплатени услуги отстъпката
се ползва само след изтичане срока, за който е предплатено.
4.5. В случай че Поканен участник е получил повече от един URL адрес, Поканеният
участник може да получи само един безплатен месец като се зачита този URL адрес, през
който Поканеният участник се е регистрирал за участие в програмата.

4.6. В допълнение на условието по т.4.2 по-горе, всеки един участник следва да отговаря
и на следните критерии:
1. Да спазва правилата за участие, описани в настоящите условия.
2. Да предоставя своя уникален линк за споделяне и поканените от него Участници да
използват този линк при заявяването на включване на услуги от Организатора;
3. Адресът на ползване на услугите, заявени от Поканения участник и адресът на
ползване на услугите, ползвани от Канещия участник не трябва да съвпадат.
4. Ако Канещият участник направи препоръки за няколко лица, живеещи на един и
същ адрес (домакинство), той ще получи награда само за първото лице от
домакинството, което сключи договор за ползване на услуги, предлагани от
Организатора и е пуснало заявката си ползвайки уникалния URL адрес на Канещия
участник.
5. За да ползват отстъпката участниците трябва да имат действащи договори за
ползване на услуги, предлагани от Организатора. За избягване на съмнение,
отстъпките могат да се ползват само в срока на действие на договора за съответната
услуга, ползвана от съответния участник. В случай на безсрочен договор, наградата
може да се ползва до момента на изтичане на месечното предизвестие за
прекратяване на договора. При предплатените услуги, ползването на отстъпката
следва да се заяви преди изтичането на срока, за който е предплатено като в тези
случаи действието на договора се продължава докато се изразходят заявените
отстъпки.
6. Участниците не следва да са служител, съпруг или роднина по права линия, по
съребрена линия до втора степен включително или по сватовство до втора степен
включително със служител на Организатора.
5. Лични данни на участниците
5.1. 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”.
6. Права и задължения
6.1 Участниците в играта са длъжни:
1. да спазват настоящите правила;
2. да не предоставят свои лични данни на други участници в играта, както и да не
използват личните данни на други лица без тяхно съгласие;
3. да спазват повелителните норми на закона и на добрите нрави;
6.2 Организаторът определя правилата на програмата „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ”
едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери
за необходимо. Организаторът ще обяви измененията и допълненията в настоящите
правила. Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на www.net1.bg
и във всички офиси на Организатора. Действието на изменението има сила от момента на
публикуването му на уеб страницата на Организатора.
6.3 Организаторът има право по своя преценка да прекрати програмата по всяко
време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват неговото 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.
6.4 Забранени са всякакви опити за манипулиране на платформата, чрез която се
провежда програмата. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за
влияние върху платформата, както и при съмнения за извършване на такива,
Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай
Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. За
манипулация по тази точка ще се счита използването на техники и/или технологии, които
изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице.
6.5. Участниците нямат право да изискват и да получават паричната равностойност на
отстъпките, които следва да получат.
7. Отговорност.
7.1 Организаторът не отговаря в случай, че отстъпката или която и да е част от нея
не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност
участникът да се идентифицира, и/или да получи отстъпката в определените срокове или
поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния участник
като, но не ограничаващо се до: недостъпност на платформата за участие, сривове в
интернет, кражба на данни, както и при невъзможност отстъпката да бъде предоставена
поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови
ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
7.2 Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие
поради невъзможност да се извърши процесът по регистрация, наличието на технически
пречки, вкл. наличието на идентични данни в платформата като данните, попълвани от
участник и други или да се предостави отстъпката, в случай че информацията, подадена
от участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация, както и ако
участник не е получил съобщение на електронната си поща
7.3. Споделянето на уникалния URL адрес от страна на Канещия участник се
извършва само и единствено по негова воля и желание, респ. последният е отговорен и
следва да е получил съгласие от получателите, на които се изпраща уникалния URL адрес
за получаването на подобни съобщения, респ. за ползването на личните данни на
последните. Изпращането на покана от участник в програмата не е маркетингово
съобщение от името на Организатора и последният не носи каквато и да било отговорност
в тази връзка. В случай на претенции от страна на Поканени лица за неоснователно
ползване на техните данни, респ. за получаване на непоискано съобщения, участникът,
които е изпратил съответните съобщения носи пълната и цяла отговорност.
7.4 В случай че трето лице или друг административен или съдебен орган предяви
искане или наложи санкция на Организатора, в резултат на неизпълнение на т.7.3 или
друго поето от Участник задължение по тези Общи условия или по приложимото право
Участникът ще обезщети напълно и изцяло Организатора за всички вреди, разходи, в т.ч
и разумни адвокатски хонорари, и санкции, които Организаторът е понесъл в следствие
на предявените към него искания и наложени санкции.
8. Общи разпоредби

8.1 Всеки потенциален спор между Организатора на програмата и участници 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.
8.2 За неуредените в настоящите Общи правила на програмата случаи се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
8.3 При избора и ползването на завените от участниците услуги, предлагани от
Организатора се прилагат съответните общи условия на Организатора, индивидуалните
договори и приложимото право.
Тези условия са приети и влизат в сила от 25.07.2019 г., изменени на 12.08.2021 г. и са
достъпни на интернет страницата (www.net1.bg) и в офисите на Организатора .

