ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА „ДЕЖМАРК“
ЕООД - „РАБОТИ ЧИСТО И УДОБНО С БОИТЕ НА TIKKURILA И
ИНСТРУМЕНТИ ANZA“
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА: От 01.07.2020г. до 30.09.2020г.
1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
1.1. Промоционалната кампания се организира от „Дежмарк” ЕООД, регистрирано в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204682867, със седалище и адрес
на управление в гр. София, бул. Владимир Вазов No 65.(„Организатор”).
1.2. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила
(„Общи условия“).
1.3. ПРОМОЦИЯТА се организира с рекламна цел - за популяризиране търговската марка
на участващите продукти - Tikkurila Deco, Jedynka, Anza и Harris.
1.4. Връзка с Организаторa на ПРОМОЦИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение,
изпратено на следния адрес на електронна поща: info.bg@dejmarkgroup.com и на телефони
+ 359 876 496 353 ; +359 885 163 051
2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.
2.2. Правилата ще бъдат публикувани на www.dejmark.bg/новини за целия период на
Промоционалната кампания.
2.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в ПРОМОЦИЯТА. С участието
си в играта участниците се обвързват с правилата и се съгласяват да спазват условията на
ПРОМОЦИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и изменя
Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и
измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница:
www.dejmark.bg/новини Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на
Правилата към момента на регистрацията си за участие в ПРОМОЦИЯТА.
2.4. Връзка с Организатора на ПРОМОЦИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение,
изпратено на следния адрес на електронна поща: info.bg@dejmarkgroup.com
3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020г., вкл.
Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или
да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на
настоящите Правила.

3.2. Промоцията се провежда на територията на Република България. Наградите могат да
се получават само на територията на Република България.
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В ПРОМОЦИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило
18-годишна възраст към датата на регистрацията за участие в ПРОМОЦИЯТА.
4.2. В настоящата ПРОМОЦИЯ не могат да участват лица, работещи за Организатора, както
и дистрибутори, които закупуват продукти от Организатора.
4.3. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в
организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните
семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.
4.4. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие 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. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
5.1. В настоящата ПРОМОЦИЯ участват продуктите с търговска марка Tikkurila Deco,
Jedynka, Anza и Harris.
5.2. Върху участващите в ПРОМОЦИЯТА продукти няма изрично обособена
промоционална зона или друго изрично обозначение.
6. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
6.1. За да участва в ПРОМОЦИЯТА, всеки участник трябва да изпълни кумулативно
следните условия:
6.1.1. Да е направил покупка на някои от посочените по-горе продукти на стойност на или
над 800 лв. или на или над 1000 лв. от всеки един търговски обект или от наш дистрибутор
на съответната марка на територията на Република България;
6.1.2. Да изпрати на адрес info.bg@dejmarkgroup.com копие/снимка на фактурата или
касовият бон, на които ясно се виждат имената на продуктите, номер на фактура, респ. касов
бон, дата и име на дружеството при издадена фактура;
6.1.3. Да запази касовия бон или данъчната фактура за направената покупка.
6.2. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на
настоящите Правила от Организатора. При констатирани несъответствия съответният касов
бон се счита за невалиден.
7. НАГРАДИ И ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ
7.1. Наградите в Промоционалната кампания са както следва:

- При покупка на стойност 800 лв. - работно облекло, изработено по заявен размер, което
ще бъде доставено в рамките на 10 дни.
- При покупка на стойност 1000 лв. - работно облекло, изработено по заявен размер, което
ще бъде доставено в рамките на 10 дни и алуминиев удължител Anza 44-61 см.
Размерите за работното облекло ще могат да бъдат заявени при дистрибуторите, при
които ще бъдат изложени мостри и табели с размери.
7.2. Организаторът не носи отговорност в случай на несъобразяване с реда за ползване на
наградите.
7.3. При никакви обстоятелства не се допуска замяна на спечелена награда срещу паричната
ѝ равностойност, нито други аналогични замени.
7.4. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов
бон за периода на ПРОМОЦИЯТА. Един участник има право да спечели по една награда от
вид, в зависимост от стойността на коректно регистрирания касов бонов. Всеки пореден
опит за участие в ПРОМОЦИЯТА с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.
7.5. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш
участник в срок до 10 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. Служителите
на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай,
че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да
предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в найблизкия им офис, от където печелившият участник трябва да я получи лично. Един и същ
адрес няма да бъде посещаван повторно от служител на куриерската фирма. Ако в срок от
10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си
вземе наградата, същият губи правото да я получи.
7.6. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш, срещу подписан
приемо-предавателен протокол. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес
от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че получава
наградата от името на печелившия.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в
ПРОМОЦИЯТА поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, като:
случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги
на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола
на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни,
предоставени от участниците.
8.2. Организаторът на ПРОМОЦИЯТА не носи отговорност за предявени претенции,
свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с
евентуални разходи, направени от участниците във връзка с ПРОМОЦИЯТА.

8.3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства,
които възпрепятстват нормалната реализация на ПРОМОЦИЯТА или доставката на
наградите.
8.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чийто касов бон
е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
9.1. Възложителят има неотменимото едностранно право да прекрати ПРОМОЦИЯТА по
всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или
при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото
законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи
прекратяването на ПРОМОЦИЯТА се обявява на www.dejmark.bg/новини, с което
участието на лицата се прекратява автоматично.
10. РАЗНИ
10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и
участниците в ПРОМОЦИЯТА и участниците в ПРОМОЦИЯТА се разрешават по взаимно
съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора
до съответните компетентни органи.
10.2. Нито Организаторът, нито Възложителят носят каквато и да е отговорност за данъци,
такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка
с участието им в настоящата ПРОМОЦИЯ.
11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Администратор на събираните и обработвани лични данни, съгласно ЗЗЛД и всички
произтичащи от това права и задължения е „Дежмарк” ЕООД.
11.2. При провеждане на ПРОМОЦИЯТА не се събират лични данни, тъй като за участие
се изисква единствено наличието на регистриран касов бон или данъчна фактура, без
допълнителни данни за притежателя. Единствено за целите на доставяне на наградата, ще
бъде събран телефон на получател.
11.3. Организаторът се задължава да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679
относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както и вътрешните си правила и политики в
съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да
използва предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в
настоящите Правила.

