
УСЛОВИЯ ТОМБОЛА  2021  

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

“Коледна томбола на  NetSurf, наричана по-нататък Томболата, се организира и провежда от 

НЕТ- СЪРФ.НЕТ ООД ЕИК: 111542312 ДДС No: BG111542312, наричано по-нататък Организатор  

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

2.1. С участието си в Томболата участниците се обвързват с тези Официални правила и се 
съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата. 

2.2. Официалните правила се публикуват в официалната страница Netsurf.bg – Общи условия. 

2.3. Организаторът има  правото да променя Официалните правила на Томболата по всяко време, 
обявявайки това на официалната страница  Netsurf.bg - Общи условия. 

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

3.1. В Томболата имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години и живеещи 
на територията на Република България, с изключение на служителите на Нет-Сърф.Нет. 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Промоцията стартира на 10.12.2021 г. и продължава до 30.12.2021 г 

 ЧАСТ 5. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ 

5.1 Участието в томболата става след плащане на поне една актуална месечна сметка по договор с 
Организатора.   

5.2 Всеки участник има право на участие в Томболата само веднъж при заплащане на минимум 
една месечна сметка по договор с Организатора или при подписване на нов. 

5.3 Наградата се тегли от самия участник, но само в присъствието на служител на Нет- Сърф.Нет 

5.4 Участието в Томболата се осъществява на територията на магазин на NetSurf и само в 
присъствието на служител  

5.5 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга 
награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. 

5.6 Задълженията на Организатора относно Томболата се изчерпват с предоставянето на 
наградата на спечелилия участник.  

При въпроси относно Условията, участниците могат да изпратят запитване на sales@netsurf.bg 

https://netsurf.bg/
https://netsurf.bg/
mailto:sales@netsurf.bg


 

 ЧАСТ 6. НАГРАДИ 

500 бр. NetSurf торби 

500 бр. NetSurf химикалки 

100 бр. NetSurf тефтери 

150 бр. NetSurf шалове 

30 бр. Extenders 

20 бр. рутер 5 GHZ- Totolink 

30 бр. Tip Tok 

500 бр.  х 100 Бонус точки 

200 бр. х 200 Бонус точки 

150 бр. х 300 Бонус точки  

100 бр. х 400 Бонус точки 

50 бр. х 500 Бонус точки 

 5%  - Опитай пак  

ЧАСТ 7. ДРУГИ 

7.1 Организаторът определя правилата на Томболата едностранно и има право да ги изменя и 
допълва по всяко време. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане 
на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка 
промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.  

7.2 Недействителността/ грешка на отделни текстове от Условията на Томболата не отменя  
действителността и приложимостта на останалите условия.  

7.3 Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Томболата, е актуалното 
българско законодателств0 

 

 


