Правила за провеждане и за участие в
Промоцията „Спечели със Savex ” в магазин „Болеро“, град Бургас
16.10.2017 - 17.11.2017 г.
1. Организатор
1.1. Промоцията „Спечели със Savex в „Болеро“ЕООД, „Болеро ВИП“ЕООД (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 16.10.2017 г. и продължава до 17.11.2017 г.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията се провежда в:
обект

адрес

Болеро 13 Краснодар

Бургас ,Ул. Калоян 79

Болеро 12 Лазур

Бургас , кв.Лазур до бл.79

Болеро Изгрев

Бургас, к/с Изгрев бл.101

Болеро 1 Център

Бургас, бул.Хр.Ботев 70

Болеро 6 Братя Миладинови

Бургас, Братя Миладинови 40

Болеро 11 Славейков

Бургас, к-с Славейков бл. 164

Болеро 7 Мара Гидик

Бургас, ул. Мара Гидик 17

Болеро 3 Зорница

Бургас,кв.Зорницабл.47 до вх.В

Болеро 10 Богоров

Бургас, ул. Иван Богоров 42

Болеро 9 Поморие

Поморие , ул. Добри Чинтулов 48

Болеро 8 Созопол

Созопол , ул. Републиканска бл.10

Болеро 5 Черноморец

Черноморец ,ул. Струма 3

Болеро 4 Царево

Царево, ул."МИЛИН КАМЪК" 11
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Болеро 2 Меден рудник

Бургас, к-с М.Рудник до бл.408

Болеро Аква

Бургас ,к/с Лазур бл.163 вх.1

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 0.300 гр.
Савекс 0.400 гр.
Савекс 1.3 л.
Савекс 2 кг.
Савекс 2.6 л.
Савекс 4 кг.
Савекс софт 0.980 мл.
Савекс софт 1.980 мл.
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 “Болеро”, участващ в Промоцията продукт/и с търговска марка
Savex, участващи в Промоцията, на стойност минимум 4,49 (четири лева и
четиридесет и девет стотинки) лева. След извършване на покупка, всеки участник
получава екземпляр от касовата бележка. Участниците трябва да напишат трите си
имена и телефон за връзка на гърба на получения екземпляр от касова бележка и да
я 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 “Болеро”, участващ в Промоцията, продукт/и с търговска
марка Savex на стойност минимум 4,49 (четири лева и четиридесет 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
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4,49 (четири лева и четиридесет 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 21.11.2017 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
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;
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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
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
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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
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.
Правила за провеждане и за участие в
Промоцията „Спечели със Savex, Semana, EXO, TEO и Милде в супермаркети
„Стиви“, град Велико Търново
24.10.2017 - 24.11.2017 г.
1. Организатор
1.1. Промоцията „Спечели със Savex, Semana, EXO, TEO, Милде в „Спасови и Стиви“
ООД (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
https://www.facebook.com/Stivi2000/, където същите ще останат достъпни през целия
период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане.
1.3. Изпълнител на Промоцията е „Спасови и Стиви“ ООД, с ЕИК 203509192, със
седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Симеон Велики“ № 8,
вх. „Д“, ет. 2, ап. 8, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“.
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1.4. 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.
1.5. Промоцията се организира с рекламна цел, за популяризиране търговските марки
на Организатора, участващи в Промоцията, а именно: „Savex“, “Semana”, “EXO”,”TEO”,
“МИЛДЕ”.
2. Период и място за провеждане на Промоцията
2.1. Промоцията, започва, считано от 24.10.2017 г. и продължава до 24.11.2017 г.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията се провежда в:

Супермаркет СТИВИ 1

гр. В.Търново, ул "проф.Илия Янулов" 2
гр. В.Търново, кв. Бузлуджа

Супермаркет СТИВИ 2

ул. "Г.Живков" 1

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 или за „Спасови и Стиви“ ООД, както и
техни роднини (възходящи и низходящи до втора степен и съпрузи). Юридически лица
нямат право да участват в Промоцията.
4. Участващи продукти

Мерна
1- ца

unit EAN 13

Опаковка

Брой в
транспортна
опаковка

4.1. В Промоцията участват следните продукти на Организатора:

Savex 2in1 White

1300

ml.

6

3800024025372

Savex 2in1 Color

1300

ml.

6

3800024025365

Savex 2in1 Tropical

1300

ml.

6

3800024017179

Savex Color Brightness

1300

ml.

6

3800024013577

Savex Special care Black & Dark

1300

ml.

6

3800024013775

Savex 2in1 Fresh

1300

ml.

6

3800024013560

Savex 2in1 White

2600

ml.

4

3800024014116

Марка

SAVEX PERFUME LOCK liquid detergent

6

Savex 2in1 Color

2600

ml.

4

3800024014123

Savex 2in1 Fresh
SAVEX PERFUME LOCK washing powder

2600

ml.

4

3800024015779

Savex Ocean Flowers

300

gr.

22

3800024022920

Savex Whites & Colors

300

gr.

22

3800024017186

Savex Color Brightness

300

gr.

22

3800024022937

Savex 2in1 Fresh

300

gr.

22

3800024022944

Savex 2in1 White *

300

gr.

22

3800024022104

Savex 2in1 Color *

300

gr.

22

3800024022135

Savex Ocean Flowers

2000

gr.

8

3800024022951

Savex Whites & Colors

2000

gr.

8

3800024017193

Savex Color Brightness

2000

gr.

8

3800024022968

Savex 2in1 Fresh

2000

gr.

8

3800024022975

Savex 2in1 White

2000

gr.

8

3800024022111

Savex 2in1 Color

2000

gr.

8

3800024022142

Savex 2in1 White

4000

gr.

4

3800024025051

Savex 2in1 Color

4000

gr.

4

3800024013188

Savex 2in1 Fresh

4000

gr.

4

3800024025341

Savex Whites & Colors

6000

gr.

3

3800024025334

Savex 2in1 Color

6000

gr.

3

3800024013683

Savex 2in1 Fresh

8000

gr.

3

3800024014482

Savex 2in1 Color

8000

gr.

3

3800024017896

Savex 2in1 Fresh

10000

gr.

2

3800024014093

Savex 2in1 Color

10000

gr.

2

3800024014109

Savex Soft Tropical

1000

ml.

12

3800024015670

Savex Soft Gardenia

980

ml.

12

3800024017971

Savex Soft Orchid

980

ml.

12

3800024017988

Savex Soft Green Lys

980

ml.

12

3800024017995

Savex Soft Sensitive

980

ml.

12

3800024018008

Savex Soft Gardenia

1980

ml.

8

3800024015694

Savex Soft Orchid
SAVEX Handwash powder

1980

ml.

8

3800024015700

Savex Diamond Whites Colors
SEMANA fabric softener NEW

400

gr.

22

3800024017599

Semana Moonflower - Purple

250

ml.

24

3800024013126

Semana Moonflower- Azure

250

ml.

24

3800024014550

Semana Extra Fresh - Blue whisper (blue)

250

ml.

24

3800024020643

Semana Extra Fresh - Violet kiss (violet)

250

ml.

24

3800024021459

Semana Extra Fresh - Blue whisper

500

ml.

12

3800024011887

Semana Extra Fresh -Violet Kiss

500

ml.

12

3800024021442

Semana Moonflower - Purple

500

ml.

12

3800024012990

SAVEX SOFT fabric softener

7

Semana Moonflower - Golden

500

ml.

12

3800024012976

Semana Moonflower - Purple

1000

ml.

10

3800024016561

Semana Moonflower- Azure

1000

ml.

10

3800024016554

Semana Moonflower- Golden

1000

ml.

10

3800024016578

Semana Extra Fresh - Blue whisper

1000

ml.

10

3800024016585

Semana Extra Fresh - Green tease

1000

ml.

10

3800024016608

Semana Extra Fresh - Aqua Joy

1000

ml.

10

3800024016608

Semana Extra Fresh - Innocence

1000

ml.

10

3800024016622

Semana Extra Fresh - Violet kiss

1000

ml.

10

3800024016615

Semana Moonflower - Purple

1450

ml.

7

3800024017377

Semana Moonflower- Azure

1450

ml.

7

3800024017360

Semana Moonflower- Golden

1450

ml.

7

3800024017384

Semana Moonflower - Purple

2000

ml.

8

3800024016684

Semana Moonflower- Azure

2000

ml.

8

3800024016677

Semana Moonflower- Golden

2000

ml.

8

3800024016691

Semana Extra Fresh - Blue whisper

2000

ml.

8

3800024016639

Semana Extra Fresh - Green tease

2000

ml.

8

3800024016653

Semana Extra Fresh - Aqua Joy

2000

ml.

8

3800024016653

Semana Extra Fresh - Violet kiss
ЕХО Hydrobalsam dishwashing balsam

2000

ml.

8

3800024016660

Chamomile (white)*

500

ml.

18

3800024025419

Honey (yellow)*

500

ml.

18

3800024025440

Lavender (violet)*

500

ml.

18

3800024022210

Cucumber (green)

500

ml.

18

3800024014208

Chamomile (white)*

450

ml.

18

3800024018107

Honey (yellow)*

450

ml.

18

3800024018114

Lavender (violet)*

450

ml.

18

3800024018084

Cucumber (green)
ЕХО Hydrogel dishwashing gel

450

ml.

18

3800024018091

Blue

500

ml.

18

3800024017438

Green

500

ml.

18

3800024017445

Purple

500

ml.

18

3800024017117

Blue

450

ml.

18

3800024018077

Green

450

ml.

18

3800024018053

Purple
ТЕО shampoo

450

ml.

18

3800024018060

Sea Treasures Pearls

400

ml.

12

3800024022326

Sea Treasures Minerals

400

ml.

12

3800024022333

Sea Treasures Corals

400

ml.

12

3800024013553

Botanical Honey & Olive oil

400

ml.

12

3800024012570

Botanical Egg & Olive oil

400

ml.

12

3800024011726

Botanical Nettle & Olive oil

400

ml.

12

3800024011740

Botanical Grapes & Olive oil

400

ml.

12

3800024012563

8

ТЕО Bouquet 70 g toilet soap
Cherry blossom

70

gr.

72

3800024011078

Lily of the valley

70

gr.

72

3800024011092

Lilac
Daisy

70
5 x 70

72
72
24

3800024011108

Daisy

gr.
gr.
gr.

Lilac
ТЕО Super Maxi 140 g toilet soap

5 x 70

gr.

24

3800024011139

Relaxing Pasiflora

140

gr.

54

3800024012631

Calming Amaryllis
ТЕО NOURISHING OILS 100 g toilet soap

140

gr.

54

3800024012648

Luscious Vanilla (yellow)

100

gr.

48

3800024014369

Mystic Ylang-Ylang (purple)

100

gr.

48

3800024014390

Irresistible fig (green)

100

gr.

48

3800024014383

Midnight Jasmine (blue)
ТЕО NOURISHING OILS shower gel 400 ml

100

gr.

48

3800024014376

Luscious Vanilla (yellow)

400

ml.

8

3800024015892

Mystic Ylang-Ylang (purple)

400

ml.

8

3800024015861

Irresistible fig (green)

400

ml.

8

3800024015878

Midnight Jasmine (blue)
ТЕО NOURISHING OILS liquid soap

400

ml.

8

3800024015885

Mystic Ylang-Ylang (purple)

400

ml.

12

3800024011719

Lovely Camellia (white)

400

ml.

12

3800024022289

Luscious Vanilla (yellow)

400

ml.

12

3800024011696

Midnight Jasmine (blue)

400

ml.

12

3800024013089

Irresistible Fig (green)

400

ml.

12

3800024013096

Ultra Hygiene (gel blue)

400

ml.

12

3800024017452

Sensitive (gel transparent)

400

ml.

12

3800024017476

Mystic Ylang-Ylang (purple)

900

ml.

10

3800024011849

Lovely Camellia (white)

900

ml.

10

3800024022296

Luscious Vanilla (yellow)

900

ml.

10

3800024011825

Midnight Jasmine (blue)

900

ml.

10

3800024013102

Irresistible Fig (green)

900

ml.

10

3800024013119

Ultra Hygiene (gel blue)

900

ml.

10

3800024017469

Sensitive (gel transparent)
MILDE Premium toilet paper 3-ply

900

ml.

10

3800024017483

Purple Relax/old Essence of Relax

4

pcs

7

3800024025945

Cool Blue/old Spa Marine

4

pcs

7

3800024025938

Energy Green/old Zen Garden

4

pcs

7

3800024025952

Euphoria Red/old Mysitc Orient

4

pcs

7

3800024025921

Purple Relax/old Essence of Relax

8

pcs

5

3800024026409

Cool Blue/old Spa Marine

8

pcs

5

3800024026393

Energy Green/old Zen Garden

8

pcs

5

3800024026690

70

3800024013157
3800024011115

9

Euphoria Red/old Mysitc Orient

8

pcs

5

3800024026386

Purple Relax/old Essence of Relax

16

pcs

1

3800024026683

Cool Blue/old Spa Marine

16

pcs

1

3800024026676

Energy Green/old Zen Garden

16

pcs

1

3800024026706

Euphoria Red/old Mysitc Orient

16

pcs

1

3800024026362

Purple Relax/old Essence of Relax

24

pcs

1

3800024025907

Cool Blue/old Spa Marine

24

pcs

1

3800024027307

Purple Relax/old Essence of Relax

32

pcs

1

3800024027390

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 супермаркет “Стиви”, участващ в Промоцията продукт/и с търговска
марка Savex, Semana, EXO, TEO, МИЛДЕ участващи в Промоцията, на стойност
минимум 5 (пет) лева. След извършване на покупка, всеки участник получава
екземпляр от касовата бележка. Участниците трябва да напишат трите си имена и
телефон за връзка на гърба на получения екземпляр от касова бележка и да я 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 супермаркет “Стиви”, участващ в Промоцията, продукт/и с търговска
марка Savex, Semana, EXO, TEO, МИЛДЕ на стойност минимум 5 (пет) 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, Semana, EXO, TEO, МИЛДЕ,
на стойност минимум 5 (пет) лева, e пуснал в томболните кутии.
6. Награда
6.1 Наградите в Промоцията са ваучер за пазаруване в супермаркети „Стиви“ на
различна парично стойност:
20 (двадесет) броя ваучер за пазаруване на стойност 20 лв.;
6.2 Теглене на печелившия
Името на печелившия в Промоцията, ще бъде изтеглено чрез жребии на 27.11.2017 г.,
в присъствието на представител на Организатора и представител на Изпълнителя чрез
жребий измежду всички участници.
6.3 Известяване на печелившия
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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
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 5 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 5 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 5-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 Промоцията 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 https://www.facebook.com/Stivi2000/, 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 https://www.facebook.com/Stivi2000/ 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 https://www.facebook.com/Stivi2000/
Оспорването на жребия не спира провеждането на Промоцията.
11. Защита на личните данни
11.1. С участието си в Промоцията участниците приемат настоящите Правила и се
съгласяват и задължават да ги спазват.
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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.
Правила за провеждане и за участие в
Промоцията „Спечели със Savex ” в магазин „ABC“, град Добрич
18.10.2017 - 30.11.2017 г.
1. Организатор
1.1. Промоцията „Спечели със Savex в “ABC“ (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 18.10.2017 г. и продължава до 30.11.2017 г.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията се провежда в:
Савекс течен перилен
2in1 за бяло пране 20
пранета
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

3800024025372
3800024025365
3800024013577
3800024013775
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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
Савекс течен перилен 2in1 за цветно пране 40
пранета
Савекс течен перилен 2in1 Фреш за 40 пранета

3800024014116

Савекс прах за цветно пране Колър Брайтнес 300гр

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

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

3800024014123
3800024015779

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:
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
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5.1. През периода на провеждане на Промоцията, желаещите да участват в нея, трябва
да закупят от магазин “Болеро”, 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
екземпляр от касовата бележка. Участниците трябва да напишат трите си имена и
телефон за връзка на гърба на получения екземпляр от касова бележка и да я 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 “ABC”, 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- 3 (два) броя.
6.2 Теглене на печелившия
Името на печелившия в Промоцията, ще бъде изтеглено чрез жребии на 04.12.2017 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
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.
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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
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
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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
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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Правила за провеждане и за участие в
Промоцията „Спечели със Savex ” в магазини „Фреш“
15.11.2017 - 15.12.2017 г.
1. Организатор
1.1. Промоцията „Спечели със Savex във „ФРЕШ“ЕООД, (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”, “Savex soft”.
2. Период и място за провеждане на Промоцията

НАСЕЛЕНО МЯСТО

АДРЕС НА МАГАЗИН

ФИРМА

ФРЕШ БАНКЯ

гр.Банкя; ул. Стефан Стамболов 2А

Каролина Трейд ЕООД

ФРЕШ БЕНКОВСКИ

гр.София; кв.Бенковски; бул. Лазар Михайлов 65

Фреш Маркет 2009 ООД

ФРЕШ БОЖУРИЩЕ 1

гр.Божурище; бул. Европа 26

Фреш Маркет 2013 ЕООД

ФРЕШ БОЖУРИЩЕ 2
ФРЕШ БУХОВО
ФРЕШ ВЛАДАЯ
ФРЕШ ГЕО МИЛЕВ
ФРЕШ ГОДЕЧ
ФРЕШ ДРАГОМАН
ФРЕШ КАЗИЧЕНЕ
ФРЕШ МРАМОР
ФРЕШ НЕГОВАН
ФРЕШ НОВИ ИСКЪР 1
ФРЕШ НОВИ ИСКЪР 2
ФРЕШ ОБЕЛЯ
ФРЕШ ПЕТЪРЧ
ФРЕШ ПОДГУМЕР
ФРЕШ СВЕТОВРАЧЕНЕ
ФРЕШ СЛИВНИЦА
ФРЕШ СУХОДОЛ
ФРЕШ ФИЛИПОВЦИ

гр.Божурище; ул. Витоша бл 3
гр.Бухово; ул. Никола Бонев 14
с. Владая; ул.Плиска №2
гр.София; ул. Гео Милев 36
гр.Годеч; ул.Ал.Стамболийски 1
гр. Драгоман ; ул. Алексндър Стамболийски 2
с. Казичене; ул. Цар Борис III 21
с.Мрамор; ул Васил Левски, до площада
с.Негован; ул. Васил Левски - площада
гр.Нови Искър; кв. Курило; ул.Розова Долина 16
гр.Нови Искър; кв. Кумарица; ул. Светлина 44
гр. София, кв.Обеля - площада
с.Петърч - площада
с.Подгумер - площада
с.Световрачене; ул.Софийска 54
гр.Сливница; пл.Съединение 1
гр.София, кв.Суходол - площада , Траян Танев 32
гр.София; кв.Филиповци

Каролина Трейд ЕООД
Каролина Трейд ЕООД
Фреш Маркет 2011 ООД
Фреш Маркет 2009 ООД
Фреш Маркет 2013 ЕООД
Фреш Маркет Иновейшън ЕООД
Фреш Маркет 2014 ООД
Фреш Маркет 2013 ЕООД
Фреш Маркет 2010 ООД
Фреш Маркет 2012 ООД
Фреш Маркет 2011 ООД
Фреш Маркет 2014 ООД
Каролина Трейд ЕООД
Фреш Маркет 2010 ООД
Фреш Маркет 2010 ООД
Фреш Маркет 2011 ООД
Фреш Маркет 2014 ООД
Фреш Маркет 2009 ООД

ФРЕШ ГОРНА БАНЯ
ФРЕШ ДОНДУКОВ

гр. София; кв. Горна Баня; ул. Перуника 1
гр.София; кв.Оборище;ул.Тракия № 2

Фреш Маркет Иновейшън ЕООД
Фреш Трейд Груп ООД

ФРЕШ НОВИ ИСКЪР 3

гр.Нови Искър; кв.Курило ул.Искърско Дефиле 164

Фреш Трейд Груп ООД
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2.1. Промоцията, започва, считано от 15.12.2017 г. и продължава до 15.12.2017 г.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията се провежда в:

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:

Savex Soft Orchid

980

ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
ml.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
ml.
ml.

Savex Soft Green Lys

980

ml.

Savex Soft Sensitive

980

ml.

Savex Soft Gardenia

1980

ml.

Savex Soft Orchid

1980

ml.

Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex
Savex

2in1 White
2in1 Color
Color Brightness
Special care Black & Dark
2in1 Fresh
2in1 White
2in1 Color
2in1 Fresh
Whites & Colors
Color Brightness
2in1 Fresh
2in1 White *
2in1 Color *
Whites & Colors
Color Brightness
2in1 Fresh
2in1 White
2in1 Color
Soft Gardenia

1300
1300
1300
1300
1300
2600
2600
2600
300
300
300
300
300
2000
2000
2000
2000
2000
980
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Savex Diamond Whites Colors

400

gr.

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 Играта, желаещите да участват трябва да закупят
някой от участващите по т. 4.1. продукти с търговска марка „Savex” или “Savex soft”
от някой от участващите обекти, изброени в т. 2.3. Участниците, срещу представяне
на касовата бележка, удостоверяваща направената покупка, следва да поискат от
служител на „Информация“ или на каса в съответния обект, талон за участие, да
попълнят в него трите си имена, номер на мобилен телефон, номер на касовата
бележка и да отбележат в съответното поле, че са съгласни личните ми данни от
попълнения талон за участие да бъдат обработени от Организатора с цел определяне
на печелившите и предоставяне на наградите. Поставянето на отбелязване в
съответното поле, че са съгласни личните ми данни от попълнения талон за участие
да бъдат обработени от Организатора с цел определяне на печелившите и
предоставяне на наградите е задължително условие за обявяване на изтегления
участник като печеливш и получаване на награда в настоящата Игра.
В случай, че в една касова бележка е отразена покупка с по- висока стойност на
покупката от минималната посочена в т. 5.2.1., участникът има право да получи само
един брой талон, даващ му право да участва в Играта. Попълненият талон следва да
се пусне в специално предназначена за Играта урна, позиционирана в задкасовата
зона в участващите обекти. След получаване на талон за участие срещу представена
касова бележка, касиерът или служител на бюро „Информация“ поставя печат върху
нея и тя не може да бъде използвана от участващите за получаване на последващ
талон за участие в Играта. Една касова бележка, в която е отразена покупка на
продукт/и с търговска марка „Savex“ или „Savex soft” т. 4.1., може да бъде използвана
само веднъж за получаване на талон за участие в Играта. Участникът трябва да запази
касовата бележка за направената покупка и, в случай че бъде изтеглен като
печеливш, да предостави нейно копие на представител на магазина, като условие за
получаване на спечелената награда.
5.2. За да спечели награда, участникът в Промоцията трябва да:
5.2.1. закупи от магазин “Фреш”, участващ в Промоцията, продукт/и с търговска марка
Savex на стойност минимум 6 (шест) лева.
5.2.2. поискат от „Информация“ или от каса в съответния обект талон за участие, да
го попълнят коректно и да го пуснат в специално обозначената за целта урна за
талони.
5.2.3. бъдат изтеглени като печеливши при тегленето на печелившите участници от
Играта.
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5.2.4. предоставят на куриер копие на касовата бележка за направената покупка, като
нейният номер трябва да съвпада с номера на касовата бележка, попълнен в
изтегления печелившия талон за участие в Играта.
5.3. Всеки участник има право на многократно участие в Играта. Всеки от Участниците
участва толкова пъти в Играта, колкото броя талона за участие e пуснал в
предназначените за целта кутии.
6. Награда
6.1 Наградата в Промоцията е пералня- 5 (пет) броя.
6.2 Теглене на печелившия
Името на печелившия в Промоцията, ще бъде изтеглено чрез жребии на 20.12.2017 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
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. Организаторът, и участващите обекти по т.2.3 не носят отговорност за:
7.1.1. неточно попълнени данни в талона за участие, които правят невъзможно
свързването на Организатора със спечелилите участници;
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7.1.2. невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както
и в случаите на неполучаване на наградите в предвидения срок.
7.1.3. повредени или изгубени касови бележки
несъответстващо на условията съдържание;

или

за

касови

бележки

с

7.1.4. талони с несъответстващо на условията съдържание;

7.2. Организаторът на Играта и участващите обекти по т.2.3 не носят отговорност за
предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившите талони
за участие, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от
участниците във връзка с Играта.
7.3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с участници, които
не са спечелили награда.
7.4. Организаторът не носи отговорност, ако не може, поради обстоятелства,
независещи от него, да се свърже със спечелилия Участник на предоставения от
него/нея телефонен номер или имейл.
7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди,
нанесени на участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод
на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от
това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
7.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от участника и/или трето лице
загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от участника фалшива идентичност.
Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по
какъвто и да било начин Правилата на Играта, 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
талон за участие в Играта 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,

22

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
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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