ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“Гласувай за любим герой от Game of Thrones и спечели”
1. Организатор и участници:
Организатор на Играта е „НЕТ1” ЕООД, ЕИК: 175335782, по – долу за краткост НЕТ1/
ОПЕРАТОРА/ Компанията.
Участник може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което отговаря на следните
условия: 1) е клиент на НЕТ1, сключил договор за ползване на цифровата телевизионна услуга,
предлагана от Компанията, 2) получава цифровите телевизионни 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; 3) ползва
услугата HBO или сключва договор за услугата в периода на провеждане на играта;
Всеки Участник може да участва толкова пъти, колкото договора е сключил. Служителите на
Организатора нямат право да участват в играта.

2. Период на провеждане (срок на Играта):
Играта се провежда в периода от 03.04.2015 г. до 31.05.2015 г. включително.

3. Описание на Играта:
За Срока на Кампанията НЕТ 1 ще предлага на абонатите следното промоционално предложение:
3.1. „Подпиши/поднови договора си за цифрова телевизия с включен НВО, регистрирай се в НВО
GO и можеш да спечелиш страхотнa НВО наградa!“ („Промоция“), където при условие, че
абонатът подпише или поднови абонамента си за цифровата телевизионна услуга, предлагана
от НЕТ1 и се абонира за HBO пакета (пакетна услуга или a-la-cart) и се регистрира за услугата HBO
GO, абонатът има правото да участва в теглене на награди чрез попълване на талон за участие в
томбола. В талонa, абонатът трябва да отбележи любим герой от Game of Thrones (Тирион,
Джейми, Джон Сноу, Санса, Аря, Денерис), като маркира квадратчето до снимката на героя, и да
попълни имена, телефон и абонатен номер.

3.2. Право на участие в „Промоцията” имат:
(i) лица, настоящи абонати на НЕТ1, които през срока на Играта (от 03 април 2015 г. до
31 май 2015 г.) преподпишат абонаментните си договори си за пакет HBO, предлаган в
пакетна услуга или a-la-cart от НЕТ 1;
(ii) лица, които по време на срока на Играта (03 април 2015 г. до 31 май 2015 г .) сключат
абонаментен договор с НЕТ 1 за Каналите HBO, HBO HD, HBO Comedy HD, предлагани в
пакетна услуга или a-la-cart.

4. Награди:
4.1. Абонатите, които отговарят на условията в т. 3.2, които попълнят талон за участие в томболата
и се регистрират в HBO GO през периода на „Промоцията“, играят за една от следните награди :
•

1 (един) 32“ Смарт телевизор

•

60 (шестдесет) одеяла за пикник с любим герой от Game of Thrones;

•

100 (сто) брандирани чаши HBO

Печелившите ще бъдат определени на случаен принцип измежду абонатите, отговарящи на
условията в т.3.2, заявили желание за участие в томболата чрез попълване на талона, в който
отбелязват любим герой, и пускането му в промо кутиите, разположение в търговските обекти
на НЕТ1 до 31 май 2015 г.

5. Теглене на наградите:
Тегленето на наградите ще се извърши до 10 дни след края на срока на Промоцията –
31.05.2015 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:
1. Един печеливш за наградата Смарт телевизор и три резерви;
2. Шестдесет печеливши за наградата HBO одеяло за пикник с любим герой от Game of
Thrones и пет резерви;
3. 100 печеливши за наградата HBO брандирана чаша и пет резерви.
Най-късно до две седмици след изтегляне на печелившите 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. Имената на печелившите ще бъдат обявени на официалната
интернет страница на НЕТ1.
В случай, че абонатът спечели брандирано пикник одеяло, ОПЕРАТОРЪТ ще му предостави
такова със снимка на героя, избран от абоната при попълването на талона за участие в играта.
В случай, че ОПЕРАТОРЪТ не разполага с такова одеяло, абонатът ще получи като награда някое
от наличните пикник одеяла.

В случай, че печеливш е нарушил, което и да било от тези правила при заявяването на
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, наградата се предоставя на резерва по реда на
тегленето им.
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.
Всеки печеливш следва в срок от 20 дни да се яви в централния офис на 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 чрез
телефонно обаждане от страна на НЕТ1, ще бъде раздадена на резерва по реда на теглене.

6. Обработка на лични данни
С попълването на талона за участие в томболата и регистрацията си в HBO GO, участникът
декларира своето съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани, в това
число с автоматични средства, от Организатора за целите на администрирането на настоящата
Игра и за целите на рекламата (вкл. директен маркетинг и изпращане на търговски съобщения) и
други от Организатора.
Предоставените лични данни ще се третират със съответната конфиденциалност и защита и ще
бъдат използвани единствено за целите на настоящата игра.
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.
Всеки участник може да упражни правата си за достъп, коригиране, заличаване или блокиране
на данните, предвидени в Закона за защита на личните данни, чрез писмено заявление, подписано
и датирано, изпратено на пощенския адрес на НЕТ1.
С попълването на талона за участие в томболата и регистрацията на страницата на HBO GO
(www.hbogo.bg), всеки участник изрично приема настоящите правила и декларира, че е запознат/а
с целите на обработка на неговите лични данни, с доброволния характер на тяхното представяне
и последствията в случай на отказ от представяне, с правото и начина на достъп, коригиране,
заличаване или блокиране на събраните данни, както и с правото да възрази срещу
предоставянето им на трети лица, и се съгласява с обработването им за целите на играта, както и
с предоставянето им на трето лице – „Ейч Би Оу България“, ЕИК: 200387079, само за целите на
получаване на наградите и подписването на приемо – предавателните протоколи за това.

7. Оповестяване на Печелившите:
Имената (име и фамилия) на печелившите от Играта ще се публикуват на интернет сайта
www.net1.bg след края на Играта. Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда
чрез телефонно обаждане от служител на НЕТ1 на предоставения в талона за участие телефон
за контакт.

8. Други:
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 може да изиска от Участниците да 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 Играта са запознати с възможностите за спечелване на награди и дават
съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградите, които те
получават.
Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта, 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 Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронно писмо. В
тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за нанесени щети.
Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на
правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

9. Право на отказ
Участник в Играта може да изиска по всяко време отстраняването си от нея. За целта той трябва
да изяви желанието си в електронно писмо на адрес info@net1.bg . По този начин той се отказва
от участие и занапред.
Настоящите Правила на Играта на НЕТ1 са обявени на 03.04.2015 година на www.net1.bg за
периода на ИГРАТА. Повече информация може да бъде получена на телефон 0700 35 035.

