
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
„ДАНОНИНО – ИГРАЙ ЗА НАГРАДА И ОПОЗНАЙ КОСМОСА“ 

 
 

РАЗДЕЛ I 
ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

 
1. Играта се организира от „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, вписано в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Охридско езеро” № 3, наричан по-долу „Организатор“.  

 
2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените 
по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). 
Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на 
продължителността ѝ на Интернет страницата: www.danonino.bg  

 
3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните 
Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет 
страницата: www.danonino.bg . Участниците в Играта следва сами да проверяват за 
промени в Официалните правила, като Организаторът  не е длъжен да ги информира по 
друг начин за направените промени.  

 
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати  Играта в случай на  
форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, 
виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и 
др., блокади на пътища, граници и др., пожар, производствени аварии; войни, 
правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). Прекратяването ще бъде обявено в 
съответствие с т.3 от раздел 1  и в тези случаи, Организатора не дължи компенсация 
и/или връщане паричната стойност на закупените продукти. 

 
5. Повече информация относно Играта може да бъде получена на потребителската 
линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД с телефон 02 93 004 93 през периода на провеждане 
на Играта.  
 

РАЗДЕЛ II 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

 
6.  Играта се провежда в периода от 22.11.2018г. до 22.12.2018 (включително) или до 
изчерпване на количествата награди.  
7. Играта се провежда в  търговските  обекти на  „Лекси ЕООД“, „Алекс Трейд 2010 
ЕООД“ и „Сани 2002 ЕООД ,   посочени в Приложение № 1 към настоящите Правила . 
 
8. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да измени периода на провеждане на 
Играта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта 
на 22.11.2018 г. или да продължи провеждането и до края на обявения период, като това 
обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 3. 

 
9. След приключване на периода за провеждане на Играта, Организаторът  не носи  
отговорност и няма  каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с 
обстоятелства, които биха могли да доведат до извода, че Играта все още продължава. 

РАЗДЕЛ III  
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
10. Право да участват в Играта имат физически лица с постоянен адрес в Република 
България, на възраст над 18 години, навършени към 22.11.2018г., с изключение на 

http://www.danonino.bg/
http://www.danonino.bg/


служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД , „Сани 2002“и  „ТВ Лекси“, както и членовете на 
техните семейства – съпрузи и роднини по права и съребрена линия до втора степен. 

 
11. Участието в Играта е обвързано с едновременното закупуване на най – малко 2 /два/ 
броя продукти с марката Данонино (Данонино 4х50гр, 6х50гр, 2х90гр , Данонино напитка) 
наведнъж, от някой от търговските обекти на ТВ Лекси, посочени в Приложение № 1, в 
срока на провеждане на Играта  и изпълнение на действията описани по-долу в раздел 
4 „Механизъм на участие и награди“. 
 
12. При закупуването на по-голямо от посоченото по-горе количество продукти Данонино 
кратно на 2, участникът има право да получи съответния брой скреч карти., даващи му 
възможността да спечели повече награди 
Пример: 4 броя закупени наведнъж продукти с марката Данонино = 2 броя скреч карти;  
6 броя закупени продукти с марката Данонино = 3 броя скреч карти и т.н. 
 

РАЗДЕЛ IV 
 МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И НАГРАДИ 

 
13. За да участва в Играта и да получи възможност  да спечели награда, участникът 
следва да изпълни следните стъпки: 

• Стъпка 1 : Да закупи наведнъж минимум 2 броя продукти описани в Раздел 3, т. 
2 от търговски обект Лекси или Сани през периода на провеждане на Играта;.   

• Стъпка 2 : Да получи скреч карта от служителя на касата; 

• Стъпка 4 : Да изтрие скреч картата и да разбере веднага дали печели награда.  
 
 В случай че картата е печеливша , участникът ще получи посочената върху скреч 
картата награда. Преди да връчи наградата, служителя следва да се увери, че 
участникът е навършил 18г. и има право да участва в Играта, като провери неговия 
документ за самоличност.  
 

Раздел V 
ВИД И СТОЙНОСТ НА НАГРАДИТЕ 

 
14. Чрез участие в Играта, участникът може да спечели една или повече от следните 
Награди: 

• играчка  ‚ Playmobil"-Преносимо куфарче за изследване на Космоса 9 бр.;  

• плюшена играчка  „Дино“ - 200 бр; 
 

15.  Паричната стойността на наградите от вид плюшени играчки „Дино“ е  по-ниска от 
30лв., поради което не подлежи на данъчно облагане, съгласно Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).  

 
16.  Стойността на наградата от вида  играчка  „Изследователско куфарче“  е по-висока 
от 30лв., поради което подлежи на данъчно облагане съгласно ЗДДФЛ.. Организаторът 
не носи отговорност в случаи на неизпълнение на данъчните задължения на спечелилия 
участник.  
 
17. Организаторът - „Данон Сердика“ АД е длъжен, да издаде служебна бележка относно 
конкретната стойност на наградата. При поискване, същата ще бъде изпратена на 
печелившия на посочен от него адрес или офис на куриер, намиращи се на територията 
на Република България.  
 
За да заяви изпращането, участникът следва да се свърже с Организатора, като му 
напише  имейл на имейл адрес reception.bg@danone.com  и изпрати снимка на 
спечелената награда и касовата бележка, удостоверяваща закупените във връзка с 
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Играта продукти. След получаване на имейла, Организаторът ще се  свърже с 
участникът, за да се информира относно адреса, на които следва да изпрати служебната 
бележка.  
 
Организаторът не носи отговорност в случай че участникът откаже да предостави адрес 
за получаване или да получи бележката.   
 
Печелившият участник може да получи повече информация относно това как да получи 
служебната бележка на касата в търговския обект в  който е извършена покупката, през 
периода на провеждане на промоцията или на потребителската линия на Данон с 
телефон: 02 93 004 93.   
 
18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с 
друга награда. 

РАЗДЕЛ VI 
ЛИЧНИ ДАННИ 

 
19. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни, в случаи на 
печалба, личните им данни да бъдат обработени при условията, посочени в 
Декларацията за защита на поверителността на личните данни, достъпна на 
официалния уебсайт на „Данон Сердика“ АД - www.danone.bg. 

 
20. Във връзка с Играта ще бъдат обработени единствено данни на печеливши 
участници, необходими за попълване на служебната бележка по ЗДДФЛ и с цел 
спазване на законовите задълженията на администратора.  
 
21. В случаи, че имат нужда от повече информация относно обработката на лични данни 
от страна на организатора, участниците могат да се свършат с него като се обадят на 
потребителската линия на Данон на телефон: 02 93 004 93.   
 

РАЗДЕЛ VII 
 ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
 
22. Организаторът на Играта не е длъжен  да води  кореспонденция относно 
непечеливши претенции. 
 
23. Евентуално възникнали спорове между Организаторът  на Играта и участници в нея 
се решават чрез взаимни преговори, а при невъзможност да се постигне съгласие – чрез 
намесата на компетентните органи. 
 
Дата: 14.11.2018 г. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
към Официални правила за участие в играта 

„Данонино – играй за награда “ 

 

 

„ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ЛЕКСИ ЕООД, АЛЕКС ТРЕЙД 2010 И САНИ 2ОО2,  В 
КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ИГРАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 22.11.18г.- 22.12.18г ИЛИ ДО 
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ИЗЧЕРПВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ” 

 

No Филиал град адрес 

1 Лекси Пловдив ул.Капитан Райчо ТЦ Гранд 

2 Сани Пловдив ул. Царевец 14 

3 Лекси Пловдив бул.Марица 19 

 

4 Лекси Пловдив бул.Пещерско шосе 78 

 

 


