Правила и условия за участие в томболата
1. Организатор на кампанията е “Телекабел” АД
2. В томболата има право да участва всеки клиент на Телекабел заплатил абонамента си до
30.01.2017 г.
3. Участието в томболата ще става чрез попълване на талон, който ще се дава във всеки един
от клиентските офиси на фирмата. Попълненият талон ще се пуска в определени за целта
урни.
4. Всеки участник предплатил абонамента за ползваните от него услуги за 12 месеца, всеки
клиент преподписал договора си по време на кампанията, както и всеки, който е ползвал
услугите без прекъсване за повече от 5 години, има право да попълни втори талон за участие
в томболата.
5. Печелившите ще бъдат избрани според настоящите условия след изтичането на периода на
кампанията чрез томбола. Тегленето на томболата ще стане на 17.01.2017 год. по Телекабел
ТВ.
6. Победителите ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане, списък поставен в офисите
на фирмата и публикувани във фирмения сайт.
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
оператора в социалните мрежи Facebook и Google+.
8. Наградите от томболата са 3 смарт телевизора и 10 ваучера за спа уикенд.
9. Наградите могат да бъдат получени лично от офисите в гр. Пазарджик до 30 дни след
обявяването на печелившите или от регионалните офиси на Телекабел.
10 Ще бъде организирана ежедневна томбола между всички клиенти заплащащи своите
абонаменти през месец декември за подарък козметичен комплект (общо 21 броя за всеки
работен ден от месеца) и седмична томбола за подарък пакет с празнична изненада (общо 4
броя за всяка седмица от месеца). Наградите ще се теглят и раздават на всеки 2 седмици.
11. Спечелилите награди следва да дадат съгласието си да бъдат заснети във фотосесия с
наградата, и снимки от тази фотосесия да бъдат публикувани в медиите и социалните мрежи.
12. Всеки участник в кампанията може да спечели само една награда.
13. Служители на “Телекабел” АД нямат право да участват в кампанията.

