Правила за провеждане и за участие в
Промоцията „Спечели със Savex ” в магазини „Риволи Трейд“, град Силистра
01.02.2018 - 04.03.2018 г.
1. Организатор
1.1. Промоцията „Спечели със Savex в “Риволи Трейд“ (наричана по-долу за краткост
„Промоцията“) е организирана от „Фикосота” ООД, ЕИК 837055835, със седалище и
адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, наричано по-долу, за краткост
„Организатор”.
1.2. Правилата за провеждане и участие в Промоцията (наричани от тук насетне за
краткост „Правилата“) са публикувани на интернет страницата www.savex.bg, където
същите ще останат достъпни през целия период на Промоцията по начин, който
позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Промоцията.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно Правила в
съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила
след обявяването им на горепосочения интернет адрес.
1.4. Промоцията се организира с рекламна цел, за популяризиране търговските марки
на Организатора, участващи в Промоцията, а именно: „Savex”.
2. Период и място за провеждане на Промоцията
2.1. Промоцията, започва, считано от 01.02.2018 г. и продължава до 04.03.2018 г.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията се провежда в:

Гр. Силистра
Ул. „Добрич”49
Супермаркет Оазис
Гр. Силистра
Ул. „Добрич” 49
Супермаркет Дръстър
Гр. Силистра
Ул. „Дръстър” 21
Супермаркет Дунав
Гр. Силистра
Ул. „Янко Тодоров” 27
Супермаркет Айдемир
Гр. Силистра
Ул. „Боровинка” 2
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Супермаркет Гагарин
Гр. Силистра
Ул. „Баба Маринка” 51
Супермаркет Алфатар
Гр. Алфатар
Ул. „Йордан Петров” 4

Супермаркет Ситово
С. Ситово
Ул. „Трети Март ” 73

3. Право на участие
3.1. Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице с
постоянен адрес в Република България. В настоящата промоцията НЕ могат да
участват лица, работещи за „Фикосота” ООД както и техни роднини (възходящи и
низходящи до втора степен и съпрузи). Юридически лица нямат право да участват в
Промоцията.
4. Участващи продукти
4.1. В Промоцията участват следните продукти на Организатора:
Савекс течен перилен 2in1 за бяло пране 20 пранета

3800024025372

Савекс течен перилен 2in1 за цветно пране 20 пранета
Савекс течен перилен за цветно пране Колър Брайтнес 20
пранета
Савекс течен перилен специална грижа Черни & Тъмни 20
пранета

3800024025365

Савекс течен перилен 2in1 Фреш 20 пранета

3800024013560

Савекс течен перилен 2in1 Тропикал 20 пранета

3800024017179

Савекс течен перилен 2in1 за бяло пране 40 пранета

3800024014116

Савекс течен перилен 2in1 за цветно пране 40 пранета

3800024014123

Савекс течен перилен 2in1 Фреш за 40 пранета
Савекс прах за цветно пране Колър Брайтнес 300гр

3800024015779
3800024022937

Савекс прах 2в1 Фреш 300гр

3800024022944

Савекс прах 2в1 за бяло пране 300гр

3800024022104

Савекс прах 2в1 за цветно пране 300гр

3800024022135

Савекс прах 2in1 бяло и цветно 300гр

3800024017186

Савекс прах за цветно пране Колър Брайтнес 2кг

3800024022968

Савекс прах 2в1 Фреш 2кг

3800024022975

Савекс прах 2в1 за бяло пране 2кг

3800024022111

Савекс прах 2в1 за цветно пране 2кг

3800024022142

Савекс прах 2в1 бяло и цветно 2кг

3800024017193

Савекс прах 2в1 за бяло пране 4кг

3800024025051

3800024013577
3800024013775
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Савекс прах 2в1 за цветно пране 4кг

3800024013188

Савекс прах 2в1 Фреш 4кг

3800024025341

Савекс за ръчно пране 2в1 бяло и цветно

3800024017599

Савекс Софт Тропикал

3800024015670

Омекотител Савекс Гардениа (Син)

3800024017971

Омекотител Савекс Орхидея /Лилав/

3800024017988

Омекотител Савекс Лилия /Зелен/

3800024017995

Савекс Софт Сенситив

3800024018008

4.2. Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена
промоционална зона или друго изрично обозначение, че участват в Промоцията.
5. Начин за провеждане на Промоцията
5.1. През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея, трябва
да закупят от магазин „Риволи”, участващ в Промоцията продукт/и с търговска марка
Savex, участващи в Промоцията, на стойност минимум 4,69 (четири лева и шейсет
и девет стотинки) лева. След извършване на покупка, всеки участник получава
талон за участие. Участниците трябва да напишат трите си имена и телефон за връзка
и номер на касовата бележка и да го пуснат в специално обозначена за целта томболна
кутия, която е разположена в близост до касите на магазина, участващ в Промоцията.
5.2. За да спечели награда, участникът в Промоцията трябва да:
5.2.1. закупи от магазин “Риволи”, участващ в Промоцията, продукт/и с търговска
марка Savex на стойност минимум 4,69 (четири лева и шейсет и девет стотинки)
лева.
5.2.2. пусне в томболната кутия екземпляр от касовата бележка за направената
покупка по т. 5.2.1, с изписани трите си имена и телефон за връзка, на гърба на
касовата бележка.
5.2.3. бъде изтеглен, чрез жребии измежду всички участници, като печеливш.
5.3. Всеки участник има право на многократно участие в Промоцията. Всеки от
участниците участва толкова пъти в Промоцията, колкото броя различни касови
бележки за покупка на продукт/и с търговска марка Savex, на стойност минимум
4,69 (четири лева и шейсет и девет стотинки) лева, e пуснал в томболните кутии.
6. Награда
6.1 Наградата в Промоцията е пералня- 2 (два) броя.
6.2 Теглене на печелившия
Името на печелившия в Промоцията, ще бъде изтеглено чрез жребии на 09.03.2018 г.,
в присъствието на представител на Организатора и представител на Изпълнителя чрез
жребий измежду всички участници.
6.3 Известяване на печелившия
6.3.1. Организаторът се задължава да извести печелившия чрез SMS или обаждане,
на посочения от него/нея телефона, на гърба на касовата бележка, с която е участвал
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в Промоцията, в срок от 7 (седем) работни дни след тегленето на жребия по т. 6.2. В
съобщението/обаждането, по предходното изречение, Организаторът посочва срока
за получаване на наградата и адреса на магазина, от който печелившият ще получи
наградата си.
6.4. Получаване на наградата:
6.4.1. Печелившият в Промоцията ще получи наградата си на място, в магазина,
посочен в съобщението или обаждането по т. 6.3.1., в срок от 30 работни дни от
уведомяването му, че е спечелил наградата. Наградата се получава от печелившия
участник след представяне на лична карта, както и след подписване на приемопредавателен протокол за връчване на наградата.
6.4.2. В случай че след указания 30 дневен срок по т. 6.4.1. наградата не бъде
получена от спечелилия участник, тя ще бъде разпределена чрез жребий измежду
всички участници в Промоцията в 30-дневен срок след изтичане на срока за
получаване на наградата.
6.5. Не се допуска подменянето на
равностойност, както и други замени.

спечелената

награда

за

паричната

ѝ

6.6. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за
уведомени, че имат задължение по смисъла на разпоредбата на чл. 8, ал. 6, т. 2 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани
задължения в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна
данъчна декларация.

7. Ограничения на отговорността
7.1. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за:
7.1.1. неточно попълнени данни върху гърба на касовата бележка, които правят
невъзможно свързването с печелившия участник;
7.1.2. невъзможност за осъществяване на контакт с печелившия участник, както и в
случаите на не получаване на наградите в предвидения срок;
7.1.3. касови бележки със съдържание, несъответстващо на условията по настоящите
Правила;
7.2. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции,
свързани с правото на собственост върху печелившата касова бележка, както и
спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с
Промоцията.
7.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които
не са спечелили наградата.
7.4. Организаторът не носи отговорност, ако не може да се свърже със спечелилия
участник на предоставения от него/нея телефонен номер.
7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди,
нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод
на участието му в настоящата Промоция, които не са пряка и непосредствена
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последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на
Организатора.
7.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участник и/или трето лице
загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от участник фалшива идентичност.
Участници, които използват фалшива идентичност в Промоцията и/или нарушават по
какъвто и да било начин Правилата на Промоцията, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са
имали право на такава.
7.7. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение при злоупотреба с
касова бележка за участие в Промоцията от страна на трето лице.
8. Правни спорове
8.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между
Организатора и участник в Промоцията, ще бъдат разрешавани чрез преговори и по
взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно - от компетентния
български съд, съгласно действащото българско законодателство.
9. Прекратяване на Промоцията и прекратяване на участието в нея
9.1. Настоящата Промоция може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ при
появата на събитие, представляващо непреодолима сила съгласно действащото
законодателство на Република България, в резултат на което Организаторът, по
независещи от него причини, не може да продължи настоящата Промоция, като в тези
случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще
бъде обявено на интернет страницата www.savex.bg, а участието на потребителите ще
се прекрати автоматично.
9.2. Забранени са действия от страна на участници в Промоцията, с които се цели
повишаване на шансовете им за спечелване на награда посредством използване на
средства и/или методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в
настоящите Правила и/или в закона. При установяване извършването на действия,
които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при
теглене на печелившия, Организаторът си запазва правото да изключи от участие в
Промоцията съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да
получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда.
10. Разни
10.1. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен, запознат и съгласен с
нейните Правила. С включването си в Промоцията, всеки участник дава съгласието си
името, фамилията и телефонния му номер (със заличени последни три цифри) да
бъдат публикувани на интернет страницата www.savex.bg и личните му данни да бъдат
използвани за определяне и оповестяване на спечелилия участник, без да му се дължи
каквото и да било заплащане.
10.2. Оплаквания, касаещи провеждането на Промоцията, се извършват чрез
съобщение
на
Facebook
страницата
на
Savex
https://www.facebook.com/SavexBulgaria/. Оспорването на жребия не спира
провеждането на Промоцията.
11. Защита на личните данни
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11.1. С участието си в Играта участниците приемат настоящите Правила и се
съгласяват и задължават да ги спазват.
11.2. Участието на участници в Промоцията има характер на изрично тяхно съгласие
личните им данни да бъдат обработвани от Организатора чрез избрания от него
Изпълнител. Целта на обработването на тези лични данни е: определяне на
печелившия участник и оповестяване на печелившия. Изпълнителят е натоварен да
обработва и съхранява личните данни на участниците само за посочените в
настоящите Правила, цели и съобразно изискванията на закона.
12. Публичност
12.1. С участието си в настоящата Промоция участниците се съгласяват, че в случай
на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с
връчването на наградата биха могли да бъдат публично оповестени и да бъдат
използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като за това той
не дължи възнаграждение на печелившия участник.
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