Правила и условия за участие в кампанията
1. Организатор на кампанията е “Телекабел” АД и “НВО България” ЕООД.
2. Всеки нов абонат на пакет НВО + HBO GO може да заплати 3 такси на пълната цена
от 8,00 лв. на месец и да ползва услугата за период от 6 месеца. Офертата важи за
период от 02.11.2018г. до 28.12.2018 год.
3. Всеки нов абонат на пакет телевизия от Телекабел получава пакета НВО с HBO GO
с -50% отстъпка за период от 3 месеца /отстъпката е от цена 8,00 лв. за НВО/ при
сключване на 24 месечен договор и участва в томбола за подарък. След третия месец
НВО се начислява автоматично без отстъпката. /Настоящата кампанията “Есен 2018”/
4. Всеки настоящ абонат подновил и заплатил своя абонамент за НВО пакет за период
от 12/24 месеца участва в томбола и получава подарък.
5. Томболата се тегли на място, чрез скреч карта, като клиентът получава наградата
написана на изтеглената от него скреч карта.
6. Кампанията с подаръците е за период от 12.11.2018г. до 28.12.2018 год. Томболата с
награди важи до изчерпване на количествата.
7. С участието си в томболата участниците дават съгласието си в случай, че спечелят
награда имената им да бъдат публикувани в сайта на Телекабел - www.telekabel.bg и в
страниците на фирмата в социалните мрежи Facebook и Google+.
8. Наградите от томболата са Чадъри - 200 броя, Рекламни чанти - 1000 броя, Система
за домашно кино - 5 броя, Телевизори - 2 броя, СПА уикенд за двама - 1 брой
9. Наградите могат да бъдат получени лично в офисите на Телекабел в гр. Пазарджик и
региона до 31.01.2019 година. След тази дата печелившия губи правото над печалбата.
10. Спечелилите награди следва да дадат съгласието си да бъдат заснети във фотосесия
с наградата, и видеозаписи и/или снимки от тази фотосесия да бъдат публикувани в
медиите и социалните мрежи.
11. Служители на “Телекабел” АД нямат право да участват в кампанията.

