
 

 
Официални правила за провеждане на VIVACOM игра 

„Регистрирай се в мобилното приложението Zen Label и спечели 
подарък“ 

 

1. Период: 

От 18.11.2015 г. до 10.12.2015г. включително. 

 

2. Организатор:  

"Българска телекомуникационна компания” ЕАД (VIVACOM), със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И, ЕИК 

831642181 и "ЗЕН ЛЕЙБЪЛ" ООД, ЕИК 203098222. 

 

3. Правила за Участие:  

3.1 Участник в играта може да бъде всяко лице, което в периода на провеждане 

на играта изтегли мобилното приложение Zen Label, попълни 

регистрационната форма и добави VIVACOM в своите любими места. Участието 

в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за 

предоставяне на услуга. 

3.2 Мобилното приложение Zen Label може да бъде изтеглено Google Play Store за 

потребители с мобилни устройства с операционна система Android и от App 

Store за потребители с мобилни устройства с операционна система iOS. 

3.3 При попълването на регистрационната форма в приложението, потребителите 

задължително предоставят своите актуални данни. 

3.4 В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК 

EАД. 

 

4. Механизъм на играта 

4.1 За да участват в играта, потребителите задължително трябва да изтеглят 

приложението Zen Label, да попълнят регистрационната форма и да добавят 

VIVACOM в любими места. 

4.2 При попълването на регистрационната форма, участниците задължително 

посочват име и фамилия, както и валиден e-mail адрес. 

4.3 Печеливши в играта могат да бъдат само участници, които са изтеглили 

приложението Zen Label, посочили са своите истински име и фамилия и са 

предоставили валиден e-mail адрес;  

4.4 Всеки участник може да играе в играта само веднъж; 

 

5. Награди 

5.1 Наградите са следните: 

 1 брой Смарт телефон Huawei P8;  

 1 брой Таблет Huawei Media Pad T1 7.0; 



 

 10 броя безжични колонки Huawei; 

 

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

6.1 От общата база данни с участници, които са изпълнили условията за участие в 

играта, ще бъдат изтеглени 12 (дванадесет) победители и до 20 (двадесет) 

резерви, чрез специализиран софтуер на случаен принцип.  

6.2 Представител на организаторите ще се свърже с всеки спечелил по e-mail 

(клиентът трябва да остави актуален e-mail за връзка в регистрационната 

форма) или чрез изпратена нотификация/ съобщение в приложението Zen 

label, за да го уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката 

с печелившия участник ще става до 10 работни дни след изтегляне на 

томболата. 

6.3 Всеки печеливш трябва да се свърже на посочените в съобщението контакти 

на VIVACOM, за да предостави точен адрес и телефон за получаване на 

наградата. 

6.4 По реда на изтеглянето всеки резервен участник може да замести печелившия 

участник, в случай че последният не може да бъде открит според условията 

описани в т. 6.2.  

6.5 Спечелилите ще бъдат обявени на корпоративния сайт на www.vivacom.bg до 

20.12.2015 г.; 

6.6 Организаторът не носи отговорност спрямо победител, предоставил 

невалиден, непълен или неточен имейл адрес или грешни имена;  

6.7 Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им 

равностойност; 

 

7. Допустимост  

7.1 Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите 

участници, които:  

7.1.1 Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на 

резултатите от играта; 

7.1.2 Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие; 

7.1.3 Са служители на Организатора;  

 

8. Ограничения на отговорността: 

8.1 Организаторът не носи отговорност за:  

8.1.1 Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.  

8.1.2 Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение 

на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или 

доставчици, използвани по отношение на тази играта.  

8.1.3 Недостъпност на интернет или на интернет страници или комбинация от тях.  

8.1.4 Повреда на системата за регистрация и обработка на данни.  

8.1.5 Други форсмажорни обстоятелства; 

 

http://www.vivacom.bg/VIVAClub


 

9. Други условия 

9.1 Условията на настоящата игра са достъпни на www.vivacom.bg  

9.2 Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във 

всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им. 

9.3 С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях 

лични данни да се използват от Организаторите за целите на организиране на 

играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с 

организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и 

съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. 

9.4 Печелившите участници могат да бъдат помолени да участват в последващи 

играта рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да 

използват имената и местожителството на участниците, техни фотографии, 

аудио и/или видео записи за публично представяне. 

9.5 С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и 

предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на 

спечелилите на страницата на VIVACOM и сайта на компанията. 

http://www.vivacom.bg/

