Правила за участие в промоционалната кампания
„Участвай и може да спечелиш”
1. Организатори на промоционалната кампания:
1.1

Промоционалната кампания „Участвай и може да спечелиш ”, наричана по-долу за краткост
„Промоцията” или „Промоционалната кампания”, се организира и провежда от
„ДАНОН СЕРДИКА” АД, акционерно дружество, част от GROUPE DANONE, Франция, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831617210, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. “Охридско езеро” № 3, наричано по-долу за краткост „Данон”,
и
”Билла България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица”, бул. „България” №
55, представлявано от управителите Ваня Динкова Динева-Странджева и Бойко Митков Сачански;

1.2 Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу
правила на Промоцията (наричани по-долу “Правилата”). Правилата ще бъдат достъпни през целия
период на провеждане на Промоцията на интернет страницата на „Данонино“ в България –
www.danonino.bg.

1.3 Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват или променят Правилата, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.danonino.bg.

1.4 В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства като природни или стихийни бедствия (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., Организаторите имат неотменимото право да прекратят
Промоцията по всяко време, като оповестят това по начина, посочен в т. 1.2 и т. 1.3 по-горе. В тези
случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

2. Период на промоционалната кампания и територия на провеждането й
2.1 Промоционалната кампания се провежда в периода от 31.08.2017 г. до 20.09.2017 г. (включително) или
до изчерпване на специалното издание „Билла и Партньори“, със срок на валидност от 31.08.2017 до
20.09.2017, и в което ще бъде поместен талонът за участие в Промоционалната кампания, във всички
филиали на Билла България на територията на Република България, посочени в Приложение № 2 към
тези Правила и наричани по-долу за краткост „участващи филиали на Билла България“.

2.2 В случай, че Организаторите решат да съкратят/удължат срока на Промоцията, това ще бъде
оповестено публично по начина, посочен в т.1.2 и т. 1.3 по-горе.

2.3 След приключване на Промоцията, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било понататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да
вярват, че Промоцията все още продължава.

3.

Промоционални продукти.

3.1 В промоционалната кампания участват всички видове опаковки Данонино 4х50г, описани в
Приложение № 1 към тези правила, наричани по-долу за краткост „промоционални опаковки Данонино
4х50г“, закупени в срока на провеждане на Промоцията от участващите филиали на Билла България.

4.

Условия за участие

4.1

Участник в промоционалната кампания „Участвай и може да спечелиш“ може да бъде всяко
физическо лице, което към датата на участие е навършило 18 години.

4.2 Право на участие в Промоционалната кампания нямат лица, които се намират в трудови
правоотношения с организаторите на Промоцията, както и техни съпрузи, братя, сестри, родители.

4.3 Участието в Промоцията е свързано с едновременното закупуване на поне 2 /два/ броя промоционални
опаковки Данонино 4х50г, описани в Приложение № 1 наведнъж от някой от филиалите на Билла
България, посочени в Приложение № 2, в срока на провеждане на промоционалната кампания и
изпълнение на следните условия:

4.3.1. попълване на талон за участие в Промоцията, който потребителят следва да изреже от специалното
издание на Билла „Билла и Партньори“, издадено от организатора ”Билла България“ ЕООД, със срок
на валидност от 31.08.2017 до 20.09.2017, и разпространявано от него във всички търговски обект на
Билла България безплатно.
Забележка:
За всеки едновременно закупени 2 броя промоционални опаковки Данонино 4х50г потребителят има
право да попълни един талон за участие в Промоцията;
Пример: При едновременна покупка на 2 /два/ броя промоционални опаковки Данонино 4х50г,
потребителят има право да попълни 1 /един/ талон за участие в Промоцията.
При едновременна покупка на 5 /пет/ броя промоционални опаковки Данонино 4х50г, потребителят
има право да попълни 2 /два/ талона за участие в Промоцията.
В талона за участие потребителят попълва:



своите имена, телефонен номер, имейл и адрес за контакт;



полето, в което потвърждава, че ще пази касовата си бележка, във връзка с която е попълнил талон за
участие, в случай, че бъде изтеглен като печеливш и че има навършени 18 години;



полето с номера на касовата бележка и датата на касовата бележка за закупените промоционални
продукти, която му дава право да участва в Промоционалната кампания при условията на тези Правила;



полето, в което потвърждава, че се е запознал и приема Правилата за участие в Промоцията,
публикувани на интернет страницата: www.danonino.bg;

4.3.2. Изпрати попълнения съгласно Правилата талон за участие на посочения адрес: София, ул. Охридско
езеро 3, „Данон Сердика“ АД, за играта „Участвай и може да спечелиш“, п.к. 1330.

4.3.3. За участие в Промоционалната кампания ще бъдат приемани талони за участие, получени в плик с
пощенско клеймо на изпращане до 22.09.2017г. включително. В един плик може да има повече от
един попълнен талон за участие,попълнен в съответствие с условията, установени в тези правила..
Всеки клиент на филиалите на Билла България, описани в Приложение № 2, може да участва
неограничен брой пъти в Промоцията, като всяко следващо участие е свързано с

едновременното закупуване на поне 2 /два/ броя Промоционални опаковки Данонино 4х50г и
попълване, и изпращане на талон за участие, при спазването на тези Правила.

5. Награди и изтегляне на спечелилите участници
5.1 В рамките на промоционалната кампания „Участвай и може да спечелиш“ като награда могат да бъдат
спечелени 10 /десет/ броя конструктора Лего.

5.2 От всички участници в Промоцията, на случаен принцип, чрез томбола, ще бъдат изтеглени 10 /десет/
участници, които печелят награда. Награда може да бъде спечелена само от участници, които при
спазване на тези Правила са изпратили талон за участие в Промоционалната кампания.

5.3 Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени на 29.09.2017 г. от 15:00 ч. в офиса на „Данон
Сердика“ АД, на адрес: гр. София, ул. „Охридско езеро” № 3, в качеството му на организатор и
отговорен за Промоцията, след което ще бъдат обявени на интернет страницата на Данонино:
www.danonino.bg. Тегленето на наградите ще бъде извършено пред комисия в състав, определен от
„Данон Сердика“ АД, във връзка с което ще бъде изготвен протокол, който се съхранява при
организатора.

5.4 Един участник може да спечели една награда.
5.5 При изтегляне на имената на всеки от печелившите участници ще бъдат изтеглени и имената на по един
/резервен/ участник за всяка награда. В случай, че изтегленият печеливш участник бъде
дисквалифициран, за печеливш ще бъде обявен изтегленият /резервен/ участник за съответната награда.

5.6 В рамките на десет дни от изтеглянето на печеливш участник, представители на „Данон Сердика“ АД
ще се свържат с него на посочените в талона за участие в Промоцията координати за контакт, за да го
информират, че печели награда .

5.7 Обявен за спечелил участник, който не може да представи касова бележка за закупен брой
промоционални продукти при условията на тези правила, който отговаря на подадените от него талони
за участие с описан номер на съответната касова бележка, се дисквалифицира и за печеливш се обявява
изтегления резервен участник за спечелване на награда.

5.8 Наградата, ще бъде предоставена на спечелилия участник в срок до 20 /двадесет/ дни от датата, на
която е уведомен, че е изтеглен за печеливш. Наградата ще бъде предоставена по куриер на посочен от
печелившия адрес, като за получаването му той трябва да предостави на куриера касовата бележка,
послужила на участника да попълни талона за участие в Промоционалната кампания, който е изтеглен
за спечелване на награда.

5.9 Изтеглен за печеливш участник се дисквалифицира, в случай че:
 в рамките на десет дни от изтеглянето му, не може да бъде открит на посочените от него координати за
контакт;

 не разполага с касовата бележка, отговаряща на условията за участие в Промоцията, издадена от
филиал на Билла България, която му дава право да попълни и подаде изтегления за печеливш талон за
участие;

 не предложи ден, час и точен адрес за предоставяне на наградата, които да са в рамките на 5 /пет/ дни
от датата, на която е уведомен, че е изтеглен за печеливш;

 потребителят е попълнил и подал повече талони за участие, отколкото има право съгласно тези правила
за провеждане на Промоцията – съгласно т. 4.3.1 и забележката към нея.

5.10

В случай, че изтегленият за печеливш участник се дисквалифицира или не отговаря на изискванията
на тези Правила, за печеливш се обявява резервния участник, изтеглен допълнително съгласно т. 5.5.

5.11

. В случай че и изтегленият допълнително резервен участник не отговаря на условията за
получаване на наградата, тя остава нераздадена.

6. Разни
6.1 Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплащана тяхната парична равностойност. В
случай, че спечелил участник откаже чрез писмено волеизявление да се възползва от наградата си, той
ще изгуби правото да му бъде връчена наградата, като в този случай за печеливш се обявява участника,
изтеглен допълнително съгласно т 5.7

6.2 Ако бъде установено, че печелившите участници не са спазили и/или не отговарят на условията,
посочени в тези Правила, Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време
правата и ползите, произтичащи за печелившите участници, без да им дължат компенсация или
заплащане на обезщетение. В случай, че Организаторите установят такива случаи, след като наградите
са били връчени на печелившите участници, те трябва да върнат наградата, а ако наградата е била
използвана - паричната равностойност на наградата, както и да възстановят разходите направени от
Организаторите във връзка с предоставянето на наградата.

6.3 Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да
участват в Промоцията по причини, свързани със субективно/лично неразбиране на. начина и
изискванията за участие в Промоцията, описани подробно в тези Правила, или невъзможност да се
запознаят с тези Правила, поради липса на интернет връзка или некачествена интернет връзка.

6.4 Организаторите не носят отговорност, ако някой желае да вземе участие в Промоцията след изтичане
на периода по т. 2.1. от тези Правила или в случай на изчерпване на специалното издание „Билла и
Партньори“, със срок на валидност от 31.08.2017 до 20.09.2017, и в което ще бъде поместен талонът за
участие в Промоционалната кампания преди изтичане на този период.

6.5 Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Промоцията, следва да бъдат
отнасяни към Организаторите и изпращани по време на периода на провеждането й на адреса на
Организаторите.

6.6

Пощенски пликове, получени на адрес: София, ул. Охридско езеро 3, „Данон Сердика“ АД, за
играта „Участвай и може да спечелиш“, п.к. 1330 не подлежат на връщане. Организаторът не поема
никаква отговорност за евентуални спорове, свързани с правата за собственост на пощенските пликове или
тяхното съдържание.

6.7

Организаторите на тази промоция не поемат отговорност за:

-

пощенски пликове с подадени талони за участие в Промоционалната кампания с пощенско клеймо
след датата 22.09.2017 г. включително;

-

изгубени по пощата пликове или други нередности по вина на съответния доставчик на пощенски
услуги, чрез който желаещият да вземе участие в Промоционалната кампания е изпратил талонът/талоните
за участие в нея, в резултат на които пликовете не са получени от „Данон Сердика“ АД или пликовете са
получени в състояние, което не отговаря на условията, посочени в тези Правила;

-

за повредени пликове, за пликове с несъответстващо на тези Правила съдържание или за
съдържание, което не може да бъде разчетено;

-

пликове, изпратени на грешен адрес, различен от обявения: София, ул. Охридско езеро 3, „Данон
Сердика“ АД, за играта „Участвай и може да спечелиш“, п.к. 1330

7. Защита на личните данни:
7.1 С участието си в тази Промоция участниците дават съгласието си за включването на предоставените от
тях лични данни в базите данни на Организаторите, които се създават за периода на Промоцията, с
цел да се осигури ефективното й провеждане.
7.2 Целта на създаването на тази база данни е организирането на Промоцията, обявяването на
печелившите участници и връчването на наградите. Личните данни ще бъдат архивирани за
статистически и отчетни цели във връзка с Промоцията и няма да бъдат използвани за други цели
след приключването на Промоциятa.
7.3 Организаторите се задължават да не използват личните данни на участниците в Промоцията за цели,
различни от представените тук, както и да не разкриват личните данни на участниците пред трети
лица.
7.4 Правата на участниците в тази Промоция са гарантирани от Закона за защита на личните данни по
отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и по-специално по отношение на следното:

 правото на достъп до данните;
 правото за намеса в данните;
 правото на възражение.
7.5 Всеки участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до Организаторите на
съответните адреси за контакт с тях.
7.6 Всеки участник има право да изпрати на Организаторите писмена молба за изключването му от базата
данни. Организаторите се задължават да прекратят обработката на личните му данни.

8. Спорове
8.1 Евентуални спорове между Организаторите и участниците в Промоцията ще се разрешават по взаимно
споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд,
съобразно приложимото българско законодателство.

Приложение № 1 „Промоционални опаковки Данонино 4х50г ”

ДАНОНИНО банан/малина 4x50г
ДАНОНИНО ягода/кайсия 4x50г
ДАНОНИНО боровинка/банан 4x50г

Приложение № 2 „Участващи филиали на Билла България”
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N
МОТОПИСТА

ФИЛИАЛ

АДРЕС
бул. България 55 п.к.1404

102

СЛАВИЯ

ул. Софийски герой 4 п.к .1612

103

ЛЮЛИН

бул. Царица Йоанна 72 п.к.1336

104

МЛАДОСТ

бул. Александър Малинов п.к.1729

105

НАДЕЖДА

бул. Ломско шосе 171 п.к.1229

106

ИЛИНДЕН

ул.Опълченска №35 п.к.1303

107

ПОДУЕНЕ

бул. Владимир Вазов №20 п.к.1517

115

ЛЕВСКИ

бул. Владимир Вазов №70 п.к.1517

117

ОРЛАНДОВЦИ

ул. "Железопътна" № 18, п.к. 1225

120

ОВЧА КУПЕЛ

бул. "Президент Линкълн" 72 п.к.1632

122

МЕГА МОЛ

бул. "Царица Йоанна" №15

123

МЛАДОСТ 2

кв. Младост 4, ул.406 №14 п.к. 1715

124

ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД

бул. Шипченски проход 18, п.к. 1113

125

ДРУЖБА

кв. Дружба, ул. Обиколна 32, п.к. 1582

126

ХЛАДИЛНИКА

бул. Черни връх 94, п.к. 1407

127

МАДРИД - ЧЕРКОВНА

ул. "Черковна" № 38, п.к. 1505

131

ЯЛТА

бул."Цар Освободител" №22, п.к. 1000

134

ИЛИНДЕН ЦВ.БОРСА

ул. "Цар Иван Александър" 27, п.к. 1309

139

ЖЕНСКИ ПАЗАР

ул. "Цар Самуил" 119, п.к. 1202

140

ЦЕНТРАЛНА ГАРА

бул. Мария Луиза 102, п.к. 1267

141

КИНО "ИЗТОК"

бул. Цариградско шосе 12, п.к. 1113

145

КОЗЯК

ул. "Сердикийски събор" 1

149

РАКОВСКА - СЛАВЕЙКОВ

ул. "Раковска" № 116

150
155

КРАСНА ПОЛЯНА
БЪКСТОН

бул. Възкресение 66
бул. "Братя Бъкстон" 96

160

НАДЕЖДА

София 1229, бул. Ломско шосе №2А

164

ЦУРА, ЛЪВОВ МОСТ

София 1202, площад Лъвов моста № 2

169

ПИРОТСКА - МАЛЪК ЦУМ

район Възраждане, ул. "Пиротска" 9

174

СИМЕОНОВО

бул. Симеоновско шосе 211

179

ЛОЗЕНЕЦ- СЕМИНАРИЯ

жк. Лозенец, ул. Златовръх 4

181

БАРОККО

кв. Студентски град, ул. Висарион Белински
2Б

182

БЕЛГРАВИЯ

Младост 4, бул. Ал. Малинов 89

186

Скайлер

ж.к. Хаджи Димитър, ул. Скайлер 41 ПК 1510

191

СЛАВЯНСКА 5

ул. Славянска 5

192

Сан Стефано

София 1000, ул. Сан Стефано 22, п.к. 1000

194

МУСАГЕНИЦА

ул. Полк. Г. Янков 17

195

ЛЮЛИН

1335 Бул. Петър Дертлиев 104

196

Резбарска

1510 кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 1.

197

Обеля

1326 кв. Обеля 2, ул Дико Илиев 6

198
199

Гюешево
ЖИТНИЦА

ул. Гюешево 14
ул. Житница 5 А

201

ПЕРНИК

ул.Св.Св.Кирил и Методий 29 п.к.2300

205

САНДАНСКИ

ул. Малашевска No 13 п.к.2800

207

САМОКОВ

ул. Искър № 2 п.к.2000

214

ПЕРНИК 2

кв. Изток, ул. "Юрий Гагарин" 1, п.к.2300

218

БЛАГОЕВГРАД

ул. "Крали Марко" № 1, п.к. 2700

219

ПЕТРИЧ

ул.цар Борис III № 20, п.к. 2850

221

КЮСТЕНДИЛ ЕВРОПА

ул. Пауталия 10

2

253

София Сердика център

бул. „Ситняково“ 48, 1505 София, България

301

ПАЗАРДЖИК

ул. Любен Боянов 1 п.к.4400

302

ПЛОВДИВ

бул. 6-ти Септември 221 п.к.4000

303

ПЛОВДИВ

бул. Македония 2 п.к..4000

309

ПЕЩЕРА

ул. Георги Кьосеиванов 40, п.к. 4550

312

СМОЛЯН СНЕЖАНКИТЕ

бул. "България" 11, п.к. 4700

315

ПЛОВДИВ КОНТИНЕНТ

ул. "Д. Талев" 132 А, ж.к. Южен, п.к. 4004

317

АСЕНОВГРАД

бул. Васил Левски 16, п.к. 4230

324

ПЛОВДИВ ХАЛИ

ул. "Райко Даскалов" № 8 п.к. 4000

325

ВЕЛИНГРАД

ул."Патриарх Евтимий" № 2Б, п.к. 4600

326

ПЛОВДИВ ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ

ул. "Черешово топче" № 2

328

ПАЗАРДЖИК

ул. Георги Бенковски 12,п.к.4202

401

СЛИВЕН

ул. Братя Миладинови 25 п.к..8800

403

СТ. ЗАГОРА

ул. Кап. Петко Войвода 20 п.к.6000

404
407

ЯМБОЛ
НОВА ЗАГОРА
КАЗАНЛЪК

ул. Арда №7 п.к. 8600
ул. Ангел Кънчев 68
ул. Бачо Киро №6 п.к.6100

408

КЪРДЖАЛИ

бул. България 115 п.к.6600

411

СТ. ЗАГОРА МОСТ

ул "Цар Симеон Велики" № 218

412

СВИЛЕНГРАД

ул. Димитър Благоев № 5 п.к.6500

413

ХАРМАНЛИ

Площад „Възраждане” No 21 п.к.6450

414

СТ. ЗАГОРА

ул.Поп Минчо Кънчев 52 п.к.6000

416

СТАРА ЗАГОРА БАТЕНБЕРГ

ул. "Княз Александър Батенберг" № 28

419

СТ. ЗАГОРА БУРГЕРА

ул. "Княз Борис" 93 п.к.6000

420

СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА

бул. Цар Симеон Велики 105 А, 6000

423

СЛИВЕН СИТИ ЦЕНТЪР

бул. Цар Освободител 1 Б, Trade Centre,
8800

424

Хасково Клокотница

Пл. Общински №3

501

БУРГАС

ул. Гочо Иванов 30 п.к.8001

504

БУРГАС 2

ж.к.Славейков 111 п.к.8000

405

506

ВАРНА КОЛХОЗЕН ПАЗАР

ул. Цар Иван Страцимир 2А п.к.9000

510

ВАРНА ПЛАНЕКС

ул. Димитър Икономов 36

513

ВАРНА КАЛЕНА

ул. "Капитан Райчо" № 101

514

БУРГАС 3

ж.к Меден Рудник зона"А" 171

515

ВАРНА АСПАРУХОВО

29-и м.р.ул. "Кирил и Методий" 45

517

ВАРНА ОБРАЗЦОВ ДОМ

ул. "Владислав Варненчик" 48

519

БУРГАС ИЗГРЕВ

ж.к. Изгрев, бл.178, п.к.8008

526

БУРГАС ПИРГОС

ул. "Александровска" № 58

530

ВАРНА ДУБРОВНИК

ж.к. Васил Левски ул. Дубровник 46

532

ВАРНА АСПАРУХОВО

9003 Кв. Аспарухово, ул. Народни будители 6

533

Поморие

8200 Поморие, ул. Княз Борис I 104

534
536

ВАРНА ПОДВИС
Бургас Изгрев 2

ул. Подвис 25 ПК 9015
ЖК Изгрев 147

601

ШУМЕН

ул. Симеон Велики 34 п.к.9700

603

РУСЕ 2

ул. Неофит Бозвели № 18 п.к.7000

604

РАЗГРАД

ул. "Дунав" № 40 п.к.7200

605

ДОБРИЧ

ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 41 п.к.9300

607

РУСЕ АЛ МАРТ

ул. "Солун" № 12, п.к. 7000

613

РУСЕ ДУНАВ ПЛАЗА

площад "Свобода" 7, п.к. 7000

614

ДОБРИЧ УНИВЕРМАГ

пл. "Свобода" № 6, п.к. 9300

618

621

ШУМЕН КРИСТАЛ
РУСЕ ТУЛЧА

бул. Славянски 30, 9700
ул. Тулча № 19

701

ГАБРОВО

ул. "Орловска" №119 п.к.5300

702

ПЛЕВЕН

ул. "Асен Халачев" № 2 п.к.5800

704

ЛОВЕЧ

ул. "Съйко Съев" №30 п.к.5500

705

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. "Георги Измирлиев" №13А п.к.5000

706

СВИЩОВ

пл. "Свобода" № 2, п.к. 5250

709

СЕВЛИЕВО

ул. "Стефан Пешев" № 90А п.к. 5400

713

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

714

ГАБРОВО ТЕРА ЦЕНТЪР

2

ул. „Краков” N1A, п.к. 5000
бул. "Могильов" № 47, п.к. 5300

715

ПЛЕВЕН, CENTRAL MALL PLEVEN

площад "Свобода" 25, п.к. 5800

801

ВРАЦА

ул. "Илия Кръстеняков" №1 п.к.3000

803

МОНТАНА

ул. "Климент Охридски" №5 п.к.3400

810

МОНТАНА

ул. Акад. Иван Дуриданов 2, п. к 3400

