
 

 

 
VIVACOM  
Гр. София, бул. Цариградско шосе 115 И  
Телефон: 02/ 949 46 00; 02/ 949 47 00     
www.vivacom.bg 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА   

“Остави музикално послание на всеки” 

 

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ 

00:00ч. на 01.04.2017 г. - 23.59 ч. на 30.04.2017 г. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

"Българска телекомуникационна компания" EАД, наричана по-долу Виваком или 

Организатор.  

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

В кампанията могат да вземат участие всички физически и юридически лица - абонати 

на Виваком – страна по договор за предоставяне на мобилни услуги, както и 

потребители на предплатени електронни съобщителни услуги на Виваком.    

4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

Територията на Република България. 

5. НАГРАДИ 

LENOVO TAB 3 7 4G – 5 броя 

ПРЕНОСИМА ТОНКОЛОНА DIVA 1215B – 20 броя 

 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

6.1. За да вземат участие в тегленето за една от наградите, потребителите трябва да 

направят регистрация за услугата Happy Call, като се абонират за услугата и за 

мелодия на цена 1.80лв/мес или 2.40лв с ДДС или повече. Цена на месечен абонамент 

за услугата Happy Call: 0.60лв с ДДС. Валидността на мелодиите е различна. За 

валидно участие в кампанията се смятат всички участници заявили абонамент за 

услуга (0.60лв) и мелодия на цена над 1.80лв за минимум 1 месец. 

6.2. Регистрацията става след като потребител заяви нов абонамент чрез: 

- SMS: изпрати SMS до 1520 кода на желаната мелодия.  

- заяви желаната мелодия чрез приложението Happy Call, налично в Google Play 

Store, Apple App Store и VIVA Apps. 

- посети уеб страницата www.happycall.bg, от където да заяви абонамент и мелодия 

http://www.vivacom.bg/
http://www.happycall.bg/
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- посети корпоративната страница на VIVACOM: 

http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-

info/personaliziraj-telefona-si/happy-call#tabs-anchor, от където на заяви мелодия и 

абонамент  

- обаждане към автоматичното гласово меню (IVR) на номер 1520 (безплатно 

обаждане) и избиране на мелодия 

6.3. Всеки абонат на Виваком, който в периода на кампанията е се е абонирал 

автоматично участва в тегленето за таблет TAB 3 7’’ 4G или преносима тонколона DIVA 

1215B. Печелившите могат да спечелят само една награда.  

 

7. Определяне на печеливш 

Всички участници, които са изпълнили условията от т.6 за участие в играта, участват 

в тегленето за наградите. 

 

Определянето на печелившите участници ще се извърши чрез автоматичен софтуер 

на случаен принцип, на 05.05.2017 г., измежду всички заявили абонамент за услуга 

(0.60лв) и мелодия на цена над 1.80лв за минимум 1 месец. 

 

Ще бъдат изтеглени и до 30 резервни участници, в случай че печелившите не могат 

да получат наградата. 

 

В срок до 10 работни дни след определянето на победителите, но не по-късно от 

17.05.2017г., печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на 

Организатора с обаждане на мобилния номер, от който са участвали, за начина, по 

който могат да получат наградата си.  

 

В случай, че с три поредни повиквания не може да установи връзка с печелившия, той 

губи правото си да получи награда и се преминава към първият резервен мобилен 

номер и така до установяване на контакт с резервен участник, който получава 

наградата.  

 

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

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

съобщителни услуги с Виваком или потребителя на предплатени услуги на Виваком, 

от чиито номер е изпратено съобщението за участие.  

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 към момента на изтегляне на печелившите телефонни номера, 

печелившият участник е с прекратен договор за мобилни електронни съобщителни 

http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/personaliziraj-telefona-si/happy-call#tabs-anchor
http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/personaliziraj-telefona-si/happy-call#tabs-anchor
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услуги или предплатената му карта е неактивна по вина на участника, последният 

губи правото да получи награда, а тя се присъжда на следващия резервен участник. 

Наградата не може да бъде обменяна за други предметни или парични награди. 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

С приемане на спечелената в кампанията награда, участниците се съгласяват, че 

техните имена, други лични данни, образи, гласове и други индивидуализиращи 

белези, биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или 

видео материали от Организаторите, като Организаторите не дължат допълнително 

заплащане за това на участниците. В противен случай Организаторите могат да 

откажат предоставянето на наградата на съответния участник. 

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, 

съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да 

спазват разпоредбите на 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 условия. 

Правилата на промоционалната кампания са публикувани на интернет страницата на 

Виваком – www.vivacom.bg , както и на страницата на услугата - www.happycall.bg  

Организаторите имат право да променят по всяко време настоящите правила, като 

промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на Виваком – 

www.vivacom.bg, както и на страницата на услугата – www.vivacup.bg. 

Служители на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, нямат право на 

участие в кампанията. 

http://www.vivacom.bg/
http://www.vivacom.bg/
http://www.happycall.bg/

