ПРАВИЛА ЗА РАЗИГРАВАНЕ НА КОЛЕДНИ БОНУС ПЕЧАЛБИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПЕЧАЛБИ ОТ ИГРАТА „ЛОТАРИО”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящите правила уреждат условията за разиграване на коледни бонус печалби
като допълнителни печалби от хазартната лото игра ЛОТАРИО, във всичките и
разновидности, която се организира от „Национална лотария” АД (Организатора), на
основание чл.36 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на
играта ЛОТАРИО, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение №
000030-8675/16.09.2015 г. и съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден
с решение № И-2991/20.12.2013 г.
1.2. Коледните бонус печалби са допълнителни печалби от хазартната лото игра
ЛОТАРИО, във всичките и разновидности, по смисъла на чл.36 от Задължителните
игрални условия и правила за провеждане на играта ЛОТАРИО, чието разиграване се
провежда съгласно условията на настоящите Правила.
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
2. Разиграването на коледните бонус печалби стартира на 19.12.2016г. и продължава
до изчерпване на печалбите, посочени в т.4 от настоящите Правила, но не по-късно от
03 януари 2017г.
УЧАСТИЕ
3.1. В разиграването на коледните бонус печалби участва всяка квитанция за приет
залог на стойност от минимум 4 (четири) лева, направен в рамките на периода по т.2,
за участие в различните разновидности на играта ЛОТАРИО.
3.2. Броят и размера на залога/залозите в една или повече квитанции, както и самото
им участие в разиграването на коледните бонус печалби не гарантира спечелване на
бонус печалба.
3.3. Всяка квитанция участва еднократно в разиграването на коледните бонус печалби.
3.4. Независимо от участието му в разиграването на коледните бонус печалби, всеки
залог участва в съответната разновидност на играта „ЛОТАРИО”, за която е предоствен.
ПЕЧАЛБИ
4. Участващите в разиграването на коледните бонус печалби квитанции за приети
залози по т.3.1. имат шанс да съдържат някоя от следните коледни бонус печалби:
•
•
•
•

10 000 печалби - коледна свещ;
8 000 печалби - сребърна пара за баница;
100 000 печалби - шоколад в опаковка тип “монета”;
5700 печалби – код за залози на стойност 5 лева за хазартните игри онлайн в
сайта 7777.bg;
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• 2500 печалби – код за залози на стойност 10 лева в хазартните игри
сайта 7777.bg;
• 1000 печалби - код за залози на стойност 15 лева в хазартните игри
сайта 7777.bg;
• 500 печалби - код за залози на стойност 20 лева в хазартните игри
сайта 7777.bg
• 200 печалби - код за залози на стойност 30 лева в хазартните игри
сайта 7777.bg
• 100 печалби - код за залози на стойност 50 лева в хазартните игри
сайта 7777.bg
• 20 печалби - код за залози на стойност 100 лева в хазартните игри
сайта 7777.bg .
• 100 000 печалби – код за жребий за спечелване на лек автомобил.

онлайн в
онлайн в
онлайн в
онлайн в
онлайн в
онлайн в

4.1. Всяка квитанция, съдържаща код за жребий за спечелване на лек автомобил, се
регистрира автоматично в жребий за спечелване на автомобил марка Ситроен, модел
Elysee, .

МЕХАНИЗЪМ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
5. Спечелването и вида на спечелените коледни бонус печалби по т.4. се определят на
моментен и случаен принцип от автоматизираната система на играта „ЛОТАРИО”, чрез
генератор на случайни събития, в момента на заплащане на залозите по квитанцията и
не зависят от броя на направените залози.
6. Не всяка, участваща в разиграването квитанция, печели коледна бонус печалба. Ако
квитанцията печели коледна бонус печалба по т.4, то тя получава само една от тези
печалби.
7. В момента на предоставянето на залога, системата по т.5 определя на случаен
принцип дали залогът е спечелил коледна бонус печалба и какъв е нейният вид, което
се отразява веднага в квитанцията за получен залог.
8. Спечелването на коледна бонус печалба от разновидност „коледна свещ“, „сребърна
пара за баница“ и „шоколад в опаковка тип “монета”се удостоверява с квитанцията за
получен залог, като печалбата се получава срещу представяне на същата квитанция. В
случай, че квитанцията бъде предявена за изплащане само на коледната бонус
печалба, то същата се задържа при предаването на съответната печелба по т.4 а на
участникът се издава нова квитанция, удостоверяваща залога му в някои от
разновидностите на играта „Лотарио“. В случай, че по квитанцията бъде изплатена
печалба по залог се издава квитанция за изплатена печалба.

2

9. За спечелване на коледната печалба по т.4.1, а именно лек автомобил марка
Ситроен, модел Elysee, организаторът осъществява жребий чрез генератор на случайни
събития. В този жребий, участват всички квитанции, отговарящи на условията по т.4.1.
Жребият се тегли в срок до 10 дни от края на периода по т.2. Организаторът изтегля
чрез жребия номер на квитанцията, печелеща печалбата по т.4.1. и обявява номера на
сайта 7777.bg
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
10. Участникът, спечелил коледна бонус печалба от разновидност лек автомобил марка
Ситроен, модел Elysee, може да получи печалбата си срещу представяне на оригинала
на квитанция за получен залог, съдържащ номера, идентичен с номера, изтеглен в
жребия, в централния офис на „Национална лотария” АД, находящ се на адрес:
гр.София, п.к. 1142, ул. „Фритьоф Нансен” №37, след като се обади на телефон 0700
42 100 и подпише предоставените от Организатора документи, необходими за
прехвърляне собствеността върху автомобила. В случай, че различни лица предоставят
оригинал и дубликат, или дубликати на квитанция с един и същ номер, печалбата се
предава на участникът, който първи е предявил квитанция с печелившия номер.
11.1. Спечелените коледни бонус печалби от разновидност „коледна свещ“, „сребърна
пара за баница“ и „шоколад в опаковка тип “монета”, могат да бъдат получени във
всеки лото пункт на „Национална лотария” АД, срещу представяне на отразяващата
печалбата квитанция за получен залог.
11.2. Печалбите, посочени в т. 11.1., могат да бъдат получени в съответния лото пункт,
веднага след получаване на квитанцията за печеливш залог, освен ако спечелената
печалба не е налична в същия лото пункт. В последния случай, печалбата може да бъде
получена, срещу представяне на квитанцията, във всеки друг лото пункт, където
спечелената печалба е налична, но не по-късно от срока по т.12.
11.3. Печалбата, която предствалява код за залози в хазартните игри онлайн в сайта
7777.bg може да бъде използвана до изтичане на срока по т.12, като бъде въведен
кода за залози чрез игралния профил на регистриран участник в този сайт и направи
залози до размера на сумата, която кодът предоставя. Сумата за залози, която
печалбата предоставя, не подлежи на замяна или осребряване от Организатора и не
може да бъде използвана за дуги цели освен осъществяване на залози в хазартните
игри онлайн в сайта 7777.bg. В случай, че участникът спечелил код за залози в
хазартните игри онлайн в сайта 7777.bg няма регистрация и профил в този сайт, за да
използва кода същият трябва в срока по т.12 да направи регистрация съгласно
правилата за това на 7777.bg и след това да въведе спечеления код, и след
начисляване на сумата, която кода дава по Бонус баланса на неговия (на участника)
профил, направи залози до размера на сумата, която кодът предоставя. Организаторът
не носи отговорност ако участникът, спечелил код за залози -в хазартните игри онлайн
в сайта 7777.bg, не направи своята регистрация, и/или не въведе кода, и/или
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съответно не направи залози в срока по т.12, независимо от причината за това.
Организаторът не носи отговорност и не дължи нищо на участника ако той предостави
спечеленият от него код за залог- в хазартните игри онлайн в сайта 7777.bg на трето
лице.
11.4. Участникът спечелил два или повече кода за залог в хазартните игри онлайн в
сайта 7777.bg може да регистрира същите само последователно. След регистрацията на
първия код, той е длъжен да направи залози със стойността, която този код дава, и
едва след осъществяването им, може да регистрира следващ. Това правило се прилага
за всеки следващ код.
11.5. Предоставената посредством кода сума за залози се начислява съгласно реда по
т.11.4. по Бонус баланса към профила (регистрацията) на участника в сайта 7777.bg.
Участникът трябва да изразходва сумата по кода за определено от Организатора
количество или стойност на залози в една или повече игри в сайта 7777.bg. За
осъществяването на залозите по тези правила участникът не може да използва,
съответно комбинира други промоции, бонуси, отстъпки и други подобни, които
организаторът предоставя или е предоставил на участниците в игрите. Печалбите,
които участникът печели по тези залози се прехвърлят от Бонус баланса по неговата
игрална сметка само ако Участникът е направил определеното от Организатора
количество или стойност на залози за сумата, която кодът предоставя. Залозите и
игрите в сайта 7777.bg се осъществяват съгласно съответните за всяка игра
задължителни игрални условия, утвърдени от Държавната комисия по хазарта, и
определените от Организатора специфични игрални условия, публикувани на сайта.
12. Всички спечелени печалби по т.4 трябва да бъдат получени не по-късно от
03.01.2017г. „Национална лотария” АД не носи отговорност за непотърсените до тази
дата печалби и не дължи същите след този срок. Печалбата лек автомобил следва да
бъде потърсена най-късно в срок от 10 дни от тегленето на жребия за спечелването и
по т.9.
13. Спечелената със залога коледна бонус печалба не може да бъде заменяна с
коледна бонус печалба от друга разновидност или паричната й стойност.
14.1. Държателят на квитанцията на спечелил коледна бонус печалба залог се счита за
носител на правото да получи посочената в квитанцията коледна бонус печалба.
14.2. „Национална лотария” ООД не носи отговорност, в случай на загубени или
откраднати квитанции за печеливши залози от разиграването на коледните бонус
печалби, както и при предоставяне на печалби на държателите на тези квитанции.
15. Всеки, предоставил залог, участващ в разиграването на коледните бонус печалби
като допълнителни печалби от хазартната лото игра ЛОТАРИО, приема настоящите
правила и се съгласява да спазва същите.
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16. В разиграването на КОЛЕДНИТЕ БОНУС ПЕЧАЛБИ нямат право да участват,
съответно получават печалби служители на Национална Лотария АД, Ню Геймс АД,
ТАБАК МАРКЕТ АД, както и служители на Лото пунктовете, в които се провежда
кампанията.
17. „Национална лотария” ООД има право по всяко време да променя едностранно
настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.18.
18. Настоящите Правила са приети от „Национална лотария” ООД, гр.София, ЕИК
202789144, въз основа на Задължителните игрални условия и правила за провеждане
на играта ЛОТАРИО, утвърдени от ДКХ с Решение № 000030-8675/16.09.2015 г. и
съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с решение № И2991/20.12.2013 г. и влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.
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