
 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА  
„Тенис топка с автограф от Гришо“ 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за 
краткост „Организатор” или Теленор). 

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 
Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.  

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията „Тенис топка с автограф от Гришо“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, 
цели да популяризира мобилното приложение MyTelenor Bulgaria. 

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията „Тенис топка с автограф от Гришо“ и регистрацията за наградите в нея за лица над 
18 г. ще се проведе от 10.04.2017 г. до 23:59 ч. на 10.05.2017 г. (UTC + 2:00). 

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА  
В кампанията могат да вземат участие лица, навършили 18 г. към 10.04.2017 г. , клиенти на 
Теленор по абонаментни или предплатени планове(страна по договор за предоставяне на 
мобилни услуги от Теленор, както и потребители на предплатени електронни съобщителни 
услуги на Теленор), които изпълнят условията, предвидени в настоящите правила, в т.ч. да са 
инсталирали или актуализирали мобилното  приложение MyTelenor Bulgaria в  периода на 
Кампанията  

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  
За да участва в Кампанията, всеки клиент на Теленор, който е инсталирал или обновил 
мобилното приложение MyTelenor  Bulgaria до последна версия следва да влезе в него и да 
открие банер в раздел „Актуално“, който съдържа специален въпрос за някоя функционалност 
на мобилното приложение. При избиране на банера,  участникът бива насочен към микросайт 
www.tlnr.bg, където да въведе номера, с който използва приложението. След успешното 
въвеждане, участникът може да избере един или повече отговори на въпроса за съответния 
период.  

Общият брой въпроси за периода на кампанията, на които може да отговори даден участник са 
4: 

Въпрос 1: етап 1 от 10.04 до 17.04 

http://www.tlnr.bg/


 
 
Въпрос 2: етап 2 от 18.04 до 25.04 

Въпрос 3: етап 3 от 26.04 до 02.05 

Въпрос 4: етап 4 от 03.05 до 10.05  

При правилен отговор на въпрос, резултатът на  участника се записва в специална 
регистрационна форма, за да участва в Кампанията. Участникът има право да променя 
отговора си до един път след даване на грешен отговор за всеки въпрос. При втора грешка, 
отговорът за седмицата е грешен, номерът на  участника не се включва в жребия, а той би 
могъл да участва  отново следващия етап  до приключване на Кампанията.  

При желание за участие в Кампанията  участникът следва да се регистрира на сайта на 
Кампанията, като доброволно предоставя своите лични данни – име и мобилен номер, като 
изрично и доброволно  се съгласява, че предоставените лични данни ще се обработват от 
Организатора с цел разпределяне на наградите, обявяването на имената на печелившите в 
публичното пространство, в т.я. информационните канали на Организатора и официалната 
Facebook страница на Организатора и получаване на наградите от печелившите. С изключение 
на данните за печелившите и получили награда  в Кампанията, всички лични данни на 
останалите участници ще бъдат изтрити до 1 месец след разпределянето на наградите.  

Всички отговорили правилно имат  възможност да участват в разпределението на наградите, 
като един участник има право да получи само  една от наградите, независимо от броя на 
правилно отговорените въпроси. Но колкото повече правилно отговорени въпроса има един 
участник, толкова повече му се увеличава възможността да получи награда.   

Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците 
при регистрацията в  Кампанията.  

VII. НАГРАДИ 
Наградите в Кампанията са: 

• 30 броя тенис топки, боядисани за Великден и подписани от Григор Димитров. 

VIII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
Всеки един правилен отговор, съгласно описаното по-горе, даден от един участник, се счита 
като отделен запис, участва с отделна позиция в тегленето на наградите и увеличава  
възможността за награда.  

Тегленето на наградите между регистриралите се в  в Кампанията, отговарящи на условията ѝ., 
ще се извърши на 11.05.2017 г. на адреса на управление на Организатора в гр. София, район 
Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на 
Организатора.  

Наградите се теглят и печелившите ще бъдат информирани след приключване периода на 
Кампанията.  

При разпределението на наградите ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши и 50 
(петдесет) резерви от всички участници, които отговарят на условията.  



 
 
В срок до 5 (пет) работни дни, всички изтеглени печеливши ще бъдат уведомени от служител на 
Организатора на телефона, с който са се регистрирали  в кампанията. Служителят на 
Организатора ще потърси всеки от изтеглените 3 (три) пъти в рамките на 2 (два) работни дни от 
теглене на кампанията.  

Ако за този период служителят не успее да се свърже с избрания печеливш за съответната 
награда и той/ тя не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези 
случаи се пристъпва към свързване с изтеглените резерви по реда на изтеглянето им за 
съответната награда, по отношение на които се прилагат горните правила, до изчерпване на 
резервите или наградите.  

Служители на Теленор, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, 
сестра, деца), нямат право  да участват в Кампанията и да отговорят на 4-те въпроса в 
приложението, но нямат право да участват в разпределението на наградите в Кампанията и да 
получат такава.  

В случай че лице вече е спечелило награда в Кампанията и е потвърдило получаването ѝ, и в 
случай че бъде повторно избрано за печеливш за друга награда в Кампанията, тогава 
Организаторът пристъпва към награждаване на изтеглена резерва за съответната награда.  

Печеливш / резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое 
от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.  

XI. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
Наградите ще бъдат доставяни от куриер на адрес на територията на България, посочен от 
спечелилия при осъществената връзка с него, като адресът и доставката се уточняват по време 
на разговор със служител на Организатора, който е иницииран с цел уведомяване за печалба и 
уговаряне на детайлите. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора на 
кампанията – Теленор България ЕАД. 

Право да получи награда има само лицето – страна по договор за мобилни електронни 
съобщителни услуги с Теленор, или потребителят на предплатени услуги на Теленор за 
съответния номер. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ 
за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за 
удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да 
бъде получена и от трето лице, упълномощено от титуляря  по договора/ потребителят на 
предплатени услуги с нотариално заверено пълномощно. 

В случай че печелившият не е навършил пълнолетие, наградата може да бъде получена от 
родител, законен настойник или попечител при представяне на документ за самоличност и 
документ, удостоверяващ родствена връзка (акт за раждане на ненавършилия пълнолетие 
победител, респективно представителната им власт – акт за назначаване на 
настойник/попечител). 

В случай че към момента на изтегляне на печелившите 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 се пристъпва към свързване със следващия участник, който присъства в резервния 
списък за съответното теглене.  

Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е 
посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е 



 
 
успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези общи условия, той губи правото си да 
получи награда и се пристъпва към свързване със следващия участник, който присъства в 
резервния списък за съответното теглене. 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
Настоящите условия и правила са публикувани на сайта на кампанията www.tlnr.bg 
Организаторът на кампанията има право, с което участниците се съгласяват, да променя и 
допълва настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните 
изменени/допълнени условия и правила на www.tlnr.bg. Промените влизат в сила от момента на 
публикуването им.  

Регистрирало се  в Кампанията лице и спечелило награда съгласно тези условия и правила, 
няма право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност, както и да 
прехвърля наградата на друго лице. 

Всеки участник в Кампанията, всеки регистрирал се за разпределението на наградите в 
Кампанията, съответно негов родител/ настойник, се съгласява и приема, че спечелването на 
награда в кампанията може да породи допълнителни разходи за него/ нея, които не са 
включени в наградата (напр. транспортни разходи и др.). Всеки избран печеливш, респ. негов 
родител/ настойник, е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, свързани 
с получаването и използването на награда от Кампанията. Организаторът не носи отговорност 
за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.  

С потвърждаване на участие в Кампанията в периода на провеждането ѝ, всеки участник се 
съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно 
съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си 
съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, 
включително да получава повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) за целите на 
настоящата Кампания, в това число за предоставяне на спечелена награда и уточняване на 
детайли в тази връзка, както и публикуването на имената му в микросайта на Кампанията и/или 
официалните канали на Компанията (уебсайт, Facebook страница). 

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението 
и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на 
Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в 
това число да използва личните данни на участника само за целите, посочени в настоящите 
условия и правила.  

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на 
измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на 
Кампанията и/или на Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия 
ще доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде уведомен от 
Организатора на имейла, с който участникът е регистриран в кампанията.  

http://www.tlnr.bg/
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