УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯ
„КОЛЕДА С INFINITV“
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 и данъчен номер ДДС № BG175335782, (НЕТ1), кампания за времето от
01.12.2020 г. до 23.12.2020 г. вкл. – „КОЛЕДА С INFINITV“
1.НАИМЕНОВАНИЕ НА КАМПАНИЯТА:
„КОЛЕДА С INFINITV“
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се провежда за периода от 00:00 часа на 01.12.2020 г. до 23:59 часа на
23.12.2020 г., вкл. През този период лицата, отговарящи на условията по Раздел 4, могат
да участват в кампанията като се регистрират на следния електронен адрес:
https://christmas.net1.bg
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Настоящата кампания се провежда и е валидна за територията на гр. София в зоните на
покритие на услугите на НЕТ1. Повече информация за зоните на покритите може да
намерите на интернет страницата на НЕТ1 www.net1.bg в раздел „Покритие”.
4. КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА (УЧАСТНИЦИ):
4.1. В кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице, което в срока на
кампанията се регистрира за участие в нея по посочения в т.5 начин и което към датата на
регистрацията си и датата на разпределение на наградния фонд отговаря на едно от
следните условия:
4.1.1. има валиден и действащ договор с “НЕТ1“ за предлагани от последното електронни
съобщителни услуги и към датата на регистрацията си за участие, респ. към датата на
разпределение на наградния фонд няма задължения към НЕТ1. (настоящи абонати на
НЕТ1)
4.1.2 в срока на провеждане на кампанията (01.12.2020 – 23.12.2020 г.) е сключило договор
за предлагани НЕТ1 електронно съобщителни услуги и към датата на регистрацията си в
кампанията, респ. към датата на разпределение на наградния фонд няма задължения към
НЕТ1. (нови абонати на НЕТ1)
5. НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ:
5.1. За да може да се възползва от условията на настоящата кампания, лице, отговарящо на
условията за участие, следва да посети интернет страницата https://christmas.net1.bg и да
попълни регистрационната форма за участие. След регистрацията си, участникът ще
получи потвърждаващо съобщение за успешна регистрация, както и съобщение, описващо
основните функции на платформата INFINITV.
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5.2. В срок до 24 часа от подаването на заявката в интервала между 09:00 до 18:00 часа
НЕТ1 се свърза с участника на предоставените от последния данни за контакт при
попълване на регистрационната форма. В случай че заявката е подадена извън работно
време на НЕТ1 (понеделник до петък в работни дни) срокът за свързване с участника е в
рамките на 24 часа от първия работен ден, следващ деня на подаване на заявката.
5.3. 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.
6. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА:
Участие в разпределението на наградния фонд
6.1 Всеки регистрирал се участник в кампанията, който отговаря на условията по т.4 погоре, участва в разпределението на наградния фонд на кампанията, посочен в т.7 по-долу.
Тестване на платформата INFINITV
6.2.1 Всеки регистрирал се участник, който притежава смарт телевизори с операционна
система Android TV с достъп до платформата Google Play или смарт телевизори Samsung с
достъп до платформата Samsung Store или смарт телевизори LG с достъп до платформата
LG Content Store, може да тества платформата INFINITV в рамките на един (1) месец от
датата на активиране на специално създаден за него от НЕТ1 профил в платформата
INFINITV.
6.2.2. За да може да тества платформата INFINITV участникът, притежаващ посочените
устройства в т.6.2.1 следва да посети съответната платформа, към която има достъп
неговото устройство, и да изтегли приложението на платформата INFINITV на своето
устройство.
6.2.3. В срока по т. 5.2 НЕТ1 се свързва с участника и му предоставя потребителски номер
и парола за достъп до съдържанието в платформата INFINITV. От тази дата, стартира и
едномесечният период за тестване на платформата INFINITV.
6.2.3. След изтичане на едномесечният тестови период, достъпът до съдържанието в
платформата INFINITV се спира. Преди изтичането на тестовия период участникът ще
получи съобщение на електронната си поща, уведомяващо го, че тестовият период ще
изтече.
7. НАГРАДЕН ФОНД. ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ
7.1 Наградният фонд се предоставя от Организатора и се състои от:
а) един (1) бр. Телевизор 43'' 4К TCL 43EP660;
б) два (2) бр. 18 месечни абонамента за услугата NET100 и InfiniTV и един (1) брой
сеттопбокс (STB).
7.2. Печелившите участници в томболата се определят както следва:
7.2.1. В томбола на случаен принцип сред всички участници, записали се за участие чрез
механизма, описан в точка 5. За всяка от наградите ще бъдат изтеглени по 1 (един)
Победител и 2 (две) Резерви. Томболата ще бъде проведена в срок до 5 (пет) работни дни
след края на Кампанията.
7.2.3. 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 указани му от НЕТ1, или се
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откаже от получаване на наградата, то този Участник губи правото си да получи наградата
си.
7.2.4. 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.7.2.3 са налице и за последния
Резервен Участник, съответната награда остава собственост на Организатора.
7.2.5. 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.
7.2.6. Клиентските номера на печелившите участници ще бъдат обявени на официалната
Facebook страница на “НЕТ1“ на адрес: https://www.facebook.com/net1.bg, както и в
уебсайта на НЕТ1 на адрес https://net1.bg/Новини.
7.2.7. В случай че съответният спечелил Участник не се яви да получи наградата си в срок
до 5 (пет) работни дни от съобщаването му за спечелването й или откаже да я получи, за
спечелил се счита Резервният Участник, с който Организаторът се свърза по реда на т.7.2.5.
В случай че и Резервният участник не се яви до 5 (пет) работни дни за получаване на
Наградата или откаже да я получи, Организаторът се свърза с втория Резервен Участник
по реда на по реда на т.7.2.5. Ако и последният не се яви или откаже получаването на
наградата в срок от 5 (три) работни дни от уведомяването му, същата остава
неразпределена и ново теглене не се организира.
7.3.1. 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. За получаване на наградата 18 месечен абонамент
за услугата NET100 и InfiniTV и един (1) брой сеттопбокс (STB) в пълномощното трябва
изрично да е посочено, че упълномощеният има право да сключва договор за електронно
съобщителни услуги от името на упълномощителя.
7.3.2 Получаването на наградата Телевизор 43'' 4К TCL 43EP660 се удостоверява с приемопредавателен протокол, подписан от спечелилия Участник и от служител на Организатора.
7.3.3 Получаването на наградата 18 месечни абонамента за услугата NET100 и InfiniTV и
един (1) брой сеттопбокс (STB) се удостоверява с подписването на анекс към
съществуващия договор за електронни съобщителни услуги между спечелилия участник и
НЕТ1, в който се уреждат условията и начина на ползване на наградата.
7.3.4. Спечелените Награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или
каквато и да е друга равностойност. Печелившите участници нямат право да преотстъпват
или прехвърлят по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получат Наградите.
7.4. Участник има право да се откаже от спечелена награда като той трябва да заяви това в
срок не по-късно от датата за получаване на наградата.
8. 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.
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9. ОТГОВОРНОСТ
9.1 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, здравни 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.
9.2 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
9.3. Организаторът имат 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.
9.4 Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията, в.ч но не ограничаващи
се до: използване на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията. При всякакви
злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху
Кампанията, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия
на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името,
имиджа и/или репутацията на Организатора, “НЕТ1“ има право да дисквалифицира
съответния участник, като в този случай “НЕТ1“ не е длъжно да мотивира или обяснява
дисквалификацията.
9.5. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своя собствен
клиентски номер, предоставен му от НЕТ1 при сключване на договора му за услуги.
9.6. Всеки участник обезщетява изцяло Организатора и неговите поделения, филиали, дъщерни
дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на
Кампанията, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането
на Кампанията /наричани заедно „Обезщетените Страни”/ по отношение на всякакви и всички
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искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства,
разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са
в резултат на или свързани с:
а) Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в
Кампанията;
б) Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите
закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
в) Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право,
предоставено от участник във връзка с Кампанията;
д) Приемане и/или използване на Наградите;
е) Всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора във връзка с
Кампанията;

10. ЛИЧНИ ДАННИ
10.1. Предоставените от участниците данни при попълване на регистрационната форма за
заявка на услугите по настоящата промоционална кампания се обработват от НЕТ1 ЕООД
в качеството му на администратор на лични данни с цел реализиране на кампанията.
10.2 Данните се предоставят доброволно от страна на участниците в кампанията.
10.3. Подробна информация за начина на ползване на личните данни, предоставяни от
участници в кампании, провеждани от НЕТ1 може да намерите в Политиката на НЕТ1 при
провеждане на рекламни игри и маркетингови кампании, достъпна на интернет страницата
на НЕТ1 www.net1.bg, раздел “Лични данни”.
11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1 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.
11.2. В подаването на регистрационната форма, участниците изрично приемат и се
съгласяват с настоящите общи условия.
11.3 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.
11.4. За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на
приложимото българско законодателство. За времето на тестване на платформата
INFINITV се прилагат Общи условия на НЕТ1 за интерактивна телевизия.
11.5 Настоящите Условия са достъпни за на интернет страницата на НЕТ1 www.net1.bg.
Тези общи условия са приети и влизат в сила от 01.12.2020 г.
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