ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!”
I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията “Да играем заедно” /Промоцията/ се организира и провежда от "Аксон България" ООД, ЕИК
040117400, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG040117400, тел: 02/8191000 официален
дистрибутор на
продуктите
с
търговска
марка
Philips
AVENT
/Организатор/.
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията
на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на http://www.axxon.bg/bg/downloads/,
откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните
правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в
определен
от
Организатора
срок
след
предварителното
им
оповестяване
на
http://www.axxon.bg/bg/downloads/
4. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с Официалните правила и
изразяват съгласието си с тях.

II.Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България само в обозначените с промоционални
материали търговски обекти:

III. Продължителност на промоцията

5. Промоцията важи до изчерпване на наличните подаръци и скреч карти само в обозначените с Промоцията
търговски обекти с промоционалните рекламни материали, посочени в глава II на ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯТА “ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!”
IV. Участващи търговски марки и опаковки

6. Всички продукти на Philips AVENT

V. Механизъм на промоцията
7.

За

да

участвате

за

спечелването

на

награда,

трябва

да

направите

следното:

7.1. Направете покупка на продукти Philips AVENT на стойност поне 25 лв. с ДДС само в обозначен с
промоцията търговски обект.
7.2. Вземете своята скреч карта от персонала на съответния търговски обект.
7.3. Изтрийте скречполето на гърба на картата, вижте дали печелите и вземете наградата от скреч картата
на място в съответния търговския обект, от който сте направили покупката и сте получили скреч карта.
7.4. Във всеки обозначен с промоцията търговски обект с промоционалните рекламни материали, посочени
в глава II на ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА “ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!”, първите 20 участници,
закупили Philips AVENT на стойност поне 25 лв. с ДДС, имат възможност да спечелят една от следните
награди:

бебешки мокри кърпички Event Baby 90 бр.
пелени Henel Harper Maxi 12бр.
сапун Event Baby
бебешки мокри кърпички с алое вера Event Baby 20 бр.
одеало Philips AVENT
лигавник Philips AVENT

2
2
3
2
3
3

V. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди
8. Всеки участник може да участва многократно до изчерпване на скреч карти/награди само в обозначените
с промоцията търговски обекти.

9. Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат наградите си от служителите на
съответния търговски обект.
VI. Право на участие

10. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с навършени 18г. с местоживеене в
Република България („Участник”), които:



са закупили продукти Philips AVENT на стойност поне 25 лв. с ДДС само в обозначените търговски
обекти с промоционални рекламни материали, посочени в глава II на ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА
ПРОМОЦИЯТА “ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!”



са поискали и получили скреч карта от служителите на съответния търговски обект обозначен с
промоционални рекламни материали, посочени в глава II на ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА
ПРОМОЦИЯТА “ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!



приемат настоящите Общи правила на Промоцията

В Промоцията нямат право да участват служителите на „Аксон България” ООД, и всички други рекламни
агенции, свързани с Промоцията, както и членовете на техните семейства. В Промоцията нямат право да
участват търговци на едро и дребно.
VII. Отсъствие на парични алтернативи
11. Не се допуска замяната на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

VIII. Печеливши – претенции
12. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, на базата на
получената срещу покупка на стойност - поне 25 лв. с ДДС продукти Philips AVENT скречкарта в съответния
търговски обект.
IX. Прекратяване на промоцията
13. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства
или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска
връщане на закупени продукти, и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока е станало
след обявяване на прекратяване на промоцията.
X. Отговорност
14. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват
след действителното раздаване на наградите.
XI. Съдебни спорове
15. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни
по взаимна договорка, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

XII. Официални правила
16.
Официалните
правила
на
Промоцията
ще
бъдат
достъпни
на
интернет
адрес
http://www.axxon.bg/bg/downloads/ . С участието си в Промоцията, Участниците се ангажират да спазват
условията на Официалните правила.
17. Повече информация за Промоцията може да получите на тел: 02/8191 113 всеки ден от 08:30 - 17:30 часа.

