
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ НА ДАЙКИН 

с томбола „Спечели подарък от ДАЙКИН” 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ТОМБОЛА 

„Спечели подарък от ДАЙКИН” 
1. ЧАСТ: ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА 

1.1. Томболата „Спечели подарък от ДАЙКИН” е организирана от „Блу Бърд Адв” ООД, 
със седалище гр. София, ул. Кукуш № 2, ет. 5, представлявано от управителя 
Росица Бранкова Начева-Цонева, от името на Daikin Airconditioning Central Europe 
HandelsGmbH, Europaring F12/402, Campus 21, 2345 Brunn am Gebirge, Austria, 
FN 97788 g, Landesgericht Wr. Neustadt, ATU19112207, за краткост по-долу 
наречено “Организатор”. 

2. ЧАСТ: ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ 
2.1. Периодът на участие в Томболата е: 

от 10.00 до 20.00 часа на 07.10.2017 г. и 08.10.2017 г. в Paradise Center, гр. София;  
от 10.00 до 20.00 часа на 14.10.2017 г. и 15.10.2017 г. в Mall Plovdiv, гр. Пловдив; 
от 10.00 до 20.00 часа 21.10.2017 г. и 22.10.2017 г. в Grand Mall Varna, гр. Варна. 

3. ЧАСТ: ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с 

местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие 
изпълни условията за участие, описани по-долу. 

3.2. В Томболата нямат право да участват: 
3.2.1. лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години; непълнолетните и лицата, 

поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие 
на родител или попечител, включително за получаване на награда; 

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, 
родители, брат/сестра, деца). 

3.3. Участието в томболата не е обвързано с покупка. 
3.4. Всеки участник има право само на едно участие.  
3.5. С един имейл адрес може да се регистрира само един участник 

4. ЧАСТ: МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА 
4.1. Tомбола с награди 
4.2. Всеки участник може да попълни кратка електронна анкета с помощта на 

промотерите на DAIKIN. Анкетата ще бъде достъпна за посетителите на 
посочените в т. 2.1. места в часовете и на датите на промоциите, и след като 
попълни всички необходими лични данни за реална регистрация ще участва в 
томбола за наградите.  

4.3. Всеки участник получава талон с уникален код – контролен номер, който да 
попълни в анкетата. 

4.4. Талоните се пускат от участниците в урна, намираща се на мястото на промоцията. 



4.5. В участниците остава отрязък от талона, който идентифицира тяхното участие в 
томболата. 

4.6. Реална регистрация 
Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е попълнил 
електронна анкета и е посочил необходимите лични данни: име, пол, възраст, 
населено място и e-mail адрес и е пуснал талона в урната, намираща се на 
мястото на промоцията. 

4.7. Контролен номер 
Всяка анкета има собствен контролен номер. При попълване на анкетата, всеки 
участник получава своя уникален код – контролен номер, който да посочи в 
анкетата и да пусне в урната, като едновременно с това, получава отрязък с 
контролния номер на своята анкета. 

4.8. С факта на попълване на електронната анкета и личните данни и пускането на 
талона в урната, Участникът се съгласява, че предоставя на Организатора 
доброволно необходимите за участие в Томболата и получаване на наградата 
лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от 
Организатора и негови подизпълнители за целите на Томболата и за изпращане на 
маркетингови материали. 

5. ЧАСТ ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
5.1. Наградите в томболата са 240 броя: 150 бр. рекламни тениски DAIKIN и 90 бр. 

рекламни лампи DAIKIN.  
5.2. DAIKIN ще направи възможното да осигури на спечелилите рекламна тениска 

участници предпочитаният от тях размер. В случай, че това се окаже невъзможно, 
ще осигури по-голям размер.  

6. ЧАСТ ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
6.1. Тегленето на наградите в томболата ще се извършва по следния механизъм: 

6.1.1. В 12,00 часа, 14,00 часа, 16,00 часа, 18,00 часа и 20,00 часа в дните на 
промоциите, жури от трима души, посочени от организатора ще избира 
произволно – осем печеливши – 5 от тях печелят рекламни тениски и 3 от тях 
рекламни лампи. След изтегляне на печелившия, съдържанието на урната се 
прехвърля в отделна кутия за съхранение. 

6.1.2. Изтеглените контролни номера се записват на информационно табло 
намиращо се на мястото на промоцията. Контролните номера и вида на 
спечелената награда се записват в протокол. 

6.1.3. Спечелилите могат да получат наградите си по време на промоциите между 
10,00 часа и 20,30 часа, като представят на представител на организатора 
своя отрязък с контролния номер и документ за самоличност. Получаването на 
наградата се удостоверява от спечелилия участник с подпис. 

6.1.4. В случай, че спечелил участник не е в състояние да получи наградата си в 
дните на промоциите, в срок от 14 календарни дни след датата, на която е 
спечелил, ще бъде уведомен на посочения от него e-mail, като ще бъде 
помолен да посочи адрес за доставка на наградата и телефонен номер за 
известяване. Наградите ще се доставят с куриерска пратка за сметка на 
организатора, съгласно общите условия на избрания куриер. Спечелилите 
участници, следва да отговорят в срок не по-дълъг от 28 календарни дни, след 



датата на промоцията. В случай че участникът не отговори, съгласно 
посоченото по-горе, губи правата си за получаване на награда. 

6.1.5. Всеки участник, отговарящ на условията на т. 6.1.4., ще получи наградата на 
посочения от него адрес не по-късно от 10 дни след получаването на данните 
от организатора. В случай, че участникът не вземе наградата от куриера в срок 
до 10 дни от получаване на известие, че пратката е налична за получаване, 
DAIKIN и организатора не носят отговорност за получаване на наградата. 

6.1.6. Контролните номера на печелившите талони, име и фамилия на 
печелившите участници ще бъдат публикувани с срок от 5 работни дни от 
датата на тегленето на томболата на сайта на Daikin www.daikin.bg. На сайта 
ще бъдат публикувани и указания как печелившите да се свържат с 
организатора на промоцията, за да получат своите награди. Участникът трябва 
да се свърже от същия e-mail, който е регистрирал на промоцията. В случай че 
участникът не потърси наградата си в срок от 28 календарни дни от датата на 
промоцията, губи правата си за получаване на награда. 

6.1.7. Организаторите на промоцията имат пълното желание да доставят 
спечелените подаръци. Организаторите на промоцията препоръчват на 
участниците да следят своите и-мейли, да проверяват папките спам, както и да 
проверят сайта на Daikin.  

6.2. Награда от Томболата не може да бъде заменяна с друга и няма паричен 
еквивалент. 

6.3. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична 
карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият 
Участник. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от 
куриера на печелившия Участник и подписване на товарителницата от спечелилия 
Участник.  

6.4. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен адрес за 
доставка или не бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната 
врата съобщение, че е направил посещение (при невъзможност да влезе във 
входа, съобщението се залепя на входната врата на сградата), след което се 
свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него телефонен 
номер за уговаряне получаването на наградата. 

7.  ЧАСТ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ 
7.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато 

това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, 
предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или 
негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в 
определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, 
свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; 
б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни 
обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други 
обстоятелства в) участникът е предоставил некоректен имейл за кореспонденция. 

7.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в 
Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи 
на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на 
интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора. 



7.3. Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболите по всяко време, 
обявявайки това на сайта: www.daikin.bg, в случай, че установи злоупотреби, 
нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването 
обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са 
компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени 
и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на 
Томболата. 

8. ЧАСТ ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ 
8.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди 

получаването им. 

9. ЧАСТ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
9.1. Томболата се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на 

личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, 
поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните 
данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от 
Участниците в Томболата единствено за следните цели: провеждане на 
Томболата, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне 
на наградите, както и за изпращане на маркетингови материали. Организаторът 
декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за 
други цели, извън посочените в настоящите Правила. 

9.2. С участието си в Томболата Участниците дават изричното си съгласие: 
 личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от организатора за 

целите и във връзка с провеждане на Томболата и за изпращане на 
маркетингови материали; 

 имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора в 
последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение. 

9.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно 
Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска 
от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, 
обработването на които не отговаря на изискванията на закона. 

9.4. Всеки участник има право да се откаже от получаването на маркетингови 
материали, във всеки един момент, като кликне на бутона „Отписване“, намиращ 
се в края на всеки имейл.  

10. ЧАСТ ДРУГИ 
10.1. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите 

на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.daikin.bg. 
Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва 
Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на 
сайта www.daikin.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с 
Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на 
Томболата. 

10.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на 
взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се 
решава от ТАС при НЮФ (www.tasnuf.org) 


