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ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Промоцията  “SPA Weekend с FunCall!” 

1. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА 

От 00:00ч. на 01.02.2023 до 24:00 ч. на 14.02.2023 г. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

„Йеттел България” ЕАД (“Yettel”), ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София 

1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 и „Линк Мобилити България” ЕАД, 

ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, бул./ул. пл. "България" № 1, бл. 

Административната сграда на НДК – Проно, ет. 7 ( наричани по-долу „Организатори”).  

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА 

От промоцията могат да се възползват физически и юридически лица - абонати на Yettel – страна по 

договор за предоставяне на мобилни гласови услуги, както и потребители на предплатени мобилни 

гласови услуги на Yettel, при условията предвидени в настоящите правила, наричани по-долу „Участник/-

ци“, които поръчат нова FUN Call мелодия в рамките на периода на Кампанията. 

Правилата на Промоцията са задължителни и еднакви за всички Участници. 

4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

Територията на Република България. 

5. НАГРАДИ 

• 1 (един) СПА уикенд за двама 

• 3 (три) броя 3D LED ДЕКОРАТИВНА ЛАМПА LOVE 3D Creative 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Участието в Кампанията и разпределението на наградите е както следва:  

А) В тегленето за наградите, посочени в Раздел 5 по-горе, се включват мобилни номера на Участници, 

отговарящи на условията в Раздел 3, през които за периода на Кампанията, са закупили нова FUN Call 

мелодия/-и на стойност минимум 1,99 лв. с ДДС. Участието в тегленето на наградата е с една позиция 

за всяка закупена мелодия на стойност поне 1,99 лв. с ДДС. Пълна информация за услугата Fun Call, за 

активирането й и за закупуването на мелодии към нея е налична на: www.yettel.bg/bg/services/услуги/fun-

call. 

Б) Тегленето на печелившите номера за наградите се извършва на случаен принцип, в присъствието на 

представители на Йеттел България, както следва: на 22.02.2023г., ще бъдат изтеглени 4 печеливши 

мобилни номера и 12 резервни мобилни номера, които отговарят на условията за участие съгласно 

посоченото в предходния параграф. 

Приложимите условията за ползване и/или активиране на услугата FUN Call са определени от Yettel, 

като пълна информация за тях, може да бъде получена в търговската мрежа от магазини на Yettel, както 

и на интернет страницата http://www.yettel.bg. Закупуването на мелодия може да се осъществи чрез 

приложението Yettel Bulgaria (достъпно за сваляне в Google Play Store, Apple App Store и Huawei 

AppGallery), SMS, заявка от интернет страницата https://my.yettel.bg/funcall-gallery, от мобилния портал 

http://wap.yettel.bg, или през My Menu (*123#).  

http://www.yettel.bg/bg/services/услуги/fun-call
http://www.yettel.bg/bg/services/услуги/fun-call
http://www.telenor.bg/
https://my.telenor.bg/funcall-gallery
http://wap.telenor.bg/
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Служител на „Йеттел България“ ЕАД ще направи три опита за връзка с изтеглените печеливши, в два 

последователни работни дни, чрез обаждане до мобилния номер, закупил Fun Call мелодиите, чрез 

което е осъществено участието в Кампанията. При три неуспешни опита за свързване с печеливш 

участник, съгласно посоченото по-горе, той губи правото си да получи награда и се прави опит за 

установяване на връзка с резервите по реда на изтеглянето им (за които се прилагат същите правила), 

до изчерпване на резервните участници.  

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Право да получи награда има само лицето – страна по договор за мобилни електронни съобщителни 

услуги с Yettel или потребителят на предплатени услуги на Yettel. При получаването на наградата 

печелившият трябва да представи личната си карта единствено и само за удостоверяване на 

самоличността си. Личната карта не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде 

получена и с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.  

В случай че печелившият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, 

настойник или попечител при представяне на документ за самоличност и документ, удостоверяващ 

родствената им връзка (акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, респективно представителната 

им власт – акт за назначаване на настойник/попечител). 

В случай че към момента на изтегляне на печелившите телефонни номера, някой от печелившите 

участници е с прекратен договор за мобилни електронни съобщителни услуги или предплатената му 

карта е неактивна по вина на Участника, последният губи правото да получи награда, а тя се присъжда 

на следващия Участник по реда на изтеглянето им, който присъства в резервния списък на номера за 

съответното теглене.  

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса (който следва да бъде 

на територията на Република България), който е посочил за получаване на наградата си или 

представител на „Йеттел България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото по-горе с 

настоящите правила, губи правото си да получи награда и тя бива разпределена на следващия Участник 

по реда на изтеглянето им, който присъства в резервния списък на номера при съответното теглене.  

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Провеждането на Кампанията ще се извърши съгласно настоящите правила. 

Със закупуване на FUN Call мелодия през периода на Кампанията, на всеки Участник могат да бъдат 

изпращани от Yettel съобщения, свързани с Кампанията, по преценка и по всяко време, по което Yettel 

прецени, но не и в интервала от 22.00 ч. до 09.00 ч., освен ако съответният Участник се е отказал от 

получаването на предложения на „Йеттел България“ ЕАД по SMS. Всеки Участник може по всяко време 

да се откаже да получава адресирани до него рекламни и/или информационни съобщения с обаждане 

до номер 123, с безплатен SMS без текст до номер 149, чрез мобилното приложение Yettel Bulgaria, чрез 

портала my.yettel.bg или в търговски обект. 

Участник в Кампанията, спечелил награда съгласно тези правила, няма право на замяна на спечелената 

награда с паричната й равностойност. Цветовете, размерите, моделите на наградите се определят 

изцяло по преценка на Организаторите.   

При поръчката на FUN Call мелодия през периода на Кампанията, Организаторите ще обработват лични 

данни на Участника (имена, мобилен номер, адрес и др.) за целите на настоящата Кампания. 

 



 

Company Internal 

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и 

унищожаването на личните данни на участниците в Кампанията да спазват разпоредбите на Регламент 

(ЕС) 2016/679 (“GDPR”), Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по 

приложението му, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в 

настоящите правила. Във връзка с Кампанията „Йеттел България“ ЕАД ще обработва данни на 

Участниците съгласно Пoлитиката за лични данни при провеждане на кампанни, публикувана на 

www.yettel.bg/privacy.  

Правилата на Кампанията са публикувани на интернет страницата на Yettel  

https://www.yettel.bg/bg/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/fun-call 

Организаторите имат право по всяко време настоящите правила едностранно, като промените влизат в 

сила от публикуването им на интернет страницата на Yettel 

http://www.yettel.bg/bg/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/fun-call  

Служители на Организаторите - „Йеттел България” ЕАД и “Линк Мобилити България” ЕАД, както и 

членове на техните семейства (съпруг/съпруга, майка, баща, брат/я или сестра/и), нямат право на 

участие в Кампанията. 

http://www.telenor.bg/privacy
https://www.yettel.bg/bg/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/fun-call
http://www.telenor.bg/bg/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/fun-call

