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ОБЩИ УСЛОВИЯ НA ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ “WEB.IT” 
 
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
1.1. Промоционалната кампания („Кампанията/Промоционалната кампания”) се провежда 
със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество RPR 
0448038446, адрес Chaussee de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium („Mastercard”). 
Кампанията се организира от “ТИКИЙ МОБАЙЛ СОЛЮШЪНС“ ООД, регистрирано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203381277, със седалище и адрес 
на управление в град София, ул. “Генерал Й.В.Гурко“ №4, ет. 2 („Организатор”), на 
територията на град София, Република България.  
1.2. Промоционалната кампания се отнася до и съответно мобилното приложение Tickey 
може да се използва в следните метространции в град София: станция „Сердика 1“, 
станция „Бизнес парк София“ (само входа към Бизнес парк София), станция „Константин 
Величков“ (западния вход към булевард „К. Величков“), станция „Люлин“ (входа към 
Технополис), станция „Софийски университет“ (западния вход към McDonalds) 
1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно настоящите Общи условия. 
 
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 
описаните по-долу правила на Промоционалната кампания, наречени „Общи условия” на 
Кампанията. 
2.2. Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство 
от Организатора на промоцията и ще бъдат публикувани на сайта www.tickey.me за целия 
период на Промоционалната кампания. 
2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва 
официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на 
сайта www.tickey.me 
2.4. Със свалянето на мобилното приложение Tickey и регистрацията на валидна карта 
Mastercard® като платежен инструмент за закупуване на билети за еднократно пътуване в 
метрото участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват 
условията и сроковете на Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен 
с или не приема изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови 
участието си в Промоционалната кампания.  
 
3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 часа на 25.04.2017 г. до 
23:59 часа на 26.04.2017 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на 
Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на 
Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Общи условия.  
 
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което 
участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната 
кампания, приело е настоящите Общи условия и отговаря на описаните по-долу 
допълнителни условия. 
4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което е 
притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с безконтактна 
функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на 
територията на Република България, с дата на издаване на картата преди старта на 
Промоционалната кампания, а именно преди 25.04.2017 г.  
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4.3. В Промоционалната кампания могат да участват само пълнолетни лица (лица, 
навършили 18 години). 
4.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с: 
4.4.1. изтегляне и инсталиране на мобилното приложение Tickey от AppStore или 
GooglePlay; 
4.4.2. осъществяване на регистрация на валидна карта Mastercard® в мобилното 
приложение Tickey като платежен инструмент за закупуване на карта за еднократно 
пътуване в следните метространции: станция „Сердика 1“, станция „Бизнес парк София“ 
(само входа към Бизнес парк София), станция „Константин Величков“ (западния вход към 
булевард „К. Величков“), станция „Люлин“ (входа към Технополис), станция „Софийски 
университет“ (западния вход към McDonalds) 
4.5. Всеки участник има право да извърши еднократна регистрация на Mastercard® карта 
съобразно изискванията и ограниченията, въведени от мобилното приложение Tickey. 
4.6. Служителите на Организатора и Mastercard®, техни дъщерни дружества, филиали и 
партньори, участващи в организирането и/или провеждането на Промоционалната 
кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в 
Промоционалната кампания. 
4.7. Организаторът на Промоционалната кампания има право по своя обективна преценка 
и без предварително уведомление да изключи участник от Промоционалната кампания, 
включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите 
Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания. 
 
5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
5.1. Огранизаторът събира и обработва лични данни на участниците при регистрация на 
Mastercard® карта като платежен инструмент в мобилното приложение Tickey съобразно 
политиката си за поверителност, публикувана в мобилното приложение. 
 
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
6.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 часа на 25.04.2017 г. до 
23:59 часа на 26.04.2017 г., вкл.  
6.2. Участието в промоцията се реализира чрез: 
6.2.1. изтегляне и инсталиране на мобилното приложение Tickey от AppStore или 
GooglePlay; и 
6.2.2. осъществяване на регистрация на валидна карта Mastercard® в мобилното 
приложение Tickey като платежен инструмент за закупуване на карта за еднократно 
пътуване в следните метространции: станция „Сердика 1“, станция „Бизнес парк София“ 
(само входа към Бизнес парк София), станция „Константин Величков“ (западния вход към 
булевард „К. Величков“), станция „Люлин“ (входа към Технополис), станция „Софийски 
университет“ (западния вход към McDonalds) 
6.3. При изпълнение на условията по 6.2. всеки участник получава в инсталираното 
приложение 5 безплатни карти за еднократно пътуване в метрото, които могат да бъдат 
използвани единствено чрез мобилното приложение на следните метростанции: станция 
„Сердика 1“, станция „Бизнес парк София“ (само входа към Бизнес парк София), станция 
„Константин Величков“ (западния вход към булевард „К. Величков“), станция „Люлин“ 
(входа към Технополис), станция „Софийски университет“ (западния вход към 
McDonalds), в срок до 1 работен ден. 
 
 
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
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7.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по 
всяко време, без значение от причината.  
 
8. ОТГОВОРНОСТ 
8.1. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, 
свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него 
причини. 
8.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в 
Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора. 
8.3. Mastercard® и Организаторът не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е 
обезщетение при неправомерно използване на чужди дебитни или кредитни карти. 
 
9. СПОРОВЕ 
9.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната 
кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, 
страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по 
законите на Република България. 
9.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, 
които възникват по време на Кампанията, могат да бъдат изпращани писмено или по 
електронна поща на адресите, посочени в тези Общи условия. Участник трябва да изпрати 
оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната кампания. След тази дата 
оспорвания няма да бъдат разглеждани. 
9.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници в 
Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение 
на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания. 
 
Контакти с Организатора: 
dimiter@tickey.me 


