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УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

Кампания „Всичко е двойно“, провеждана от „Файър” АД за периода от 04.06.2019 г. до
10.06.2019 г.
I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1. Организатор на Кампанията е „Файър” АД, с ЕИК 203617076, със седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ No76А, бл. Офис сграда Хил Тауър, ет. партер
(Дружеството).
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
1. Периодът, през който ще се проведе Кампанията, започва на 04.06.2019 г., 16:00 часа и
ще продължи до 10.06.2019 г., 23:59 часа. Това са последният ден и час, в който
отговарящите на условията за участие потребители могат да се възползват от кампанията и
които са обвързващи Дружеството.
III. НАГРАДИ ОТ КАМПАНИЯТА
1. В случай, че в периода на Кампанията потребител на Phyre app сподели персоналния си
линк към приложението, като покани свои приятели да го инсталират, и поне трима от тях
си инсталират приложението, като заредят сметките си и извършат едно плащане на ПОС
до 17.06.2019 г., „Файър” АД ще удвои бонуса1, който потребителят ще получи за всеки от
неговите приятели.
Пример: Ако потребител на Phyre app покани свои приятели да инсталират приложението,
като сподели персоналния си линк и четирима негови приятели го инсталират до 10 юни
2019 г., като заредят сметките си и извършат поне едно плащане на ПОС до 17.06.2019 г.,
поканилият ги потребител вместо 8 лв. ще получи 16 лв. бонус.

Извън периода на настоящата кампания, в случай че потребител на Phyre app покани свои приятели да инсталират
приложението, като сподели персоналния си линк, за всеки потребител който инсталира приложението, зареди сметката
си в него и извърши поне една транзакция, поканилият го потребител получава бонус от 2 лв.
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IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
1. Участник в Кампанията може да бъде всеки потребител на Phyre app, който в периода на
кампанията (от 03.06.2019 г. до 10.06.2019 г.) покани свои приятели да инсталират
приложението, и поне трима от тях инсталират приложението, като заредят сметките си и
извършат едно плащане на ПОС до 17.06.2019 г.
2. Всички потребители на Phyre app, отговарящи на горните условия, ще бъдат включени в
Кампанията, без да е необходимо изрично искане за това от тяхна страна, с изключение на
лицата, ненавършили 18 години.
3. Служители на организатора, членове на техните семейства, както и подизпълнители на
организатора, нямат право да участват в Кампанията.
V. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА
1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени в блога на Phyre app с адрес
блог: https://www.phyreapp.com/bg/blog и ще бъдат достъпни за целия период на
продължителност на Кампанията, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
VI. ОТГОВОРНОСТИ
1. Организаторът не носи отговорност за непредоставена или забавена награда, когато това
се дължи на следните обстоятелства: наградата не може да бъде получена или предоставена
поради невъзможност на спечелилия Участник и/или негов представител да се
идентифицира и/или да получи наградата в рамките на посочените срокове или други
технически и/или юридически пречки, свързани със спечелилия участник и/или негов
представител/пълномощник; и ако наградата е невъзможно да бъде предоставена поради
непреодолима сила, регулаторни или законови ограничения или някакви други
обстоятелства
2. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Кампанията
поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила,
случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет услуги, предоставяни от
трети лица извън контрола на Организатора.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като
обяви това си решение в блога на Phyre app, в случай че Организаторът установи
злоупотреби, нарушаване на правилата или, ако има други обстоятелства, налагащи
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прекратяване. В случай на прекратяване, Phyre не дължи компенсация на никой от
участниците в кампанията за каквито и да било вреди, възникнали вследствие на
прекратяването.
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Кампанията се провежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните
данни и Общия Регламент за защита на лични данни. Организаторът, като администратор
на лични данни, се задължава, в съответствие със Закона за защита на личните данни, да
събира, съхранява и обработва лични данни, предоставени от участниците в проучването за
следните цели: за провеждане на Кампанията, включително - за определяне на победителя,
за да предостави наградата и да изпраща рекламни материали (доколкото участниците са
дали изрично съгласие за това). Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на
физическите лица няма да се обработват за цели, различни от тези, посочени в тези Правила.
Организаторът може да поиска номера на документа за самоличност и ЕГН на победителите
в тази Кампания, само доколкото това е необходимо за спазване на законовите задължения
в областта на данъчното облагане.
2. Доколкото участници в Кампанията са само потребители на Phyre app, за Кампанията се
прилагат Политиките за лични данни на Phyre, с които можете да се запознаете тук
https://www.phyreapp.com/bg/politika-za-poveritelnost

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва условията,
приложими към настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и
достъпни за всички потребители съобразно раздел V. Публичност на Кампанията.
2. Информация относно всичко, свързано с Кампанията може да се получи на email адрес:
support@phyreapp.com
3. Всяка една промяна на сроковете за предоставянето на наградите от настоящата
Кампания, ще бъде надлежно публикувана в блога на Phyre app с адрес
блог: https://www.phyreapp.com/bg/blog.
4. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците Кампанията се решава чрез
взаимно споразумение. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася за
решаване до компетентния съд.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.

