
Правила за участие в промоционалната кампания 

„Участвай и можеш да спечелиш” 

 

1. Организатори на промоционалната кампания: 

1.1 Промоционалната кампания „Участвай и можеш 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 

„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд Ко“ КД, командитно дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Сердика, ж.к. „Банишора“, ул. „Скопие“ № 1А, наричано по-долу за краткост 

„Кауфланд България”, 

заедно наричани по-долу „Организаторите“. 

 

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 24.04.2017 г. до 14.05.2017 г. (включително), във 

всички филиали на Кауфланд България на територията на Република България, посочени в Приложение 

№ 2 към тези Правила и наричани по-долу за краткост „участващи филиали на Кауфланд България“. 

2.2 След приключване на Промоцията, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-

нататъшни 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 
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4х50г“, закупени в срока на провеждане на Промоцията от участващите филиали на Билла България. 

4. Условия за участие 

4.3.1. Участник в промоционалната кампания „Участвай и можеш да спечелиш“ може да бъде всяко 

физическо лице, което към датата на участие е навършило 18 години. 

4.3.2. 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. 

4.3.3    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 

Кауфланд България, посочени в Приложение № 2, в срока на провеждане на промоционалната кампания и 

изпълнение на следните условия: 

4.3.4    Попълва се талон за участие, който потребителят може да намери в специално залепен джоб на 

хладилника с визия на Данонино , намиращ се  на касова зона във филиал на Кауфланд България, посочен в 

Приложение № 2,  от който  са закупени Промоционалените продукти,; 

 

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; 

4.3.1. Изпрати попълнения съгласно Правилата талон за участие на посочения адрес: София, ул. Охридско 

езеро 3, „Данон Сердика“ АД, за играта „Участвай и можеш да спечелиш“, п.к. 1330.  

4.3.2. За участие в Промоционалната кампания ще бъдат приемани талони за участие, получени в плик с 

пощенско клеймо на изпращане до 16.05.2017г. 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 Кауфланд 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. 
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5. Награди и изтегляне на спечелилите участници 

5.1 В рамките на промоционалната кампания „Участвай и можеш да спечелиш“ като награда могат да бъдат 

спечелени 10 /десет/ броя баланс колела Kettler. 

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 22.05.2017 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 и да определят начина, по който ще бъде предоставена наградата. С 

участника ще бъде уточнен редът за предоставяне на касовата бележка, въз основа на която е изпратил 

печелившия талон за участие в Промоцията. 

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 Кауфланд България, която му дава право да попълни и подаде изтегления за печеливш талон 

за участие; 

 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.5.5.  

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.  

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 можеш 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 16.05.2017 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 можеш 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 Кауфланд България” 

 

Филиал Адрес Град 

София Младост ул."Ф. Аврамов" 3 София 

София Дружба ул. "Хайделберг" 1 София 

Пловдив - Тракия , Освобождение бул. "Освобождение" 47 Пловдив 

Варна Възраждане бул. "Република" 60 Варна 

Варна Трошево ул. Христо Смирненски, 2 Варна 

Русе Ялта бул. "Липник" 8 Русе 

Русе Дружба бул. "Христо Ботев" 38 Русе 

 Сливен Младост бул. "Георги Данчев" 30 Сливен 

Шумен Тракия бул. "Симеон Велики" 28 Шумен 

Хасково бул. "Съединение" 44 Хасково 

Ямбол ул. "Граф Игнатиев" 30 Ямбол 

Враца ул. "Оборище" 12 Враца 

Видин бул. Панония, 41 Видин 

Кюстендил бул. "Македония" 10 Кюстендил 

Монтана бул. "3 март" 145 - А Монтана 

Пловдив - Тракия , Цариградско бул. Цариградско шосе 94 Пловдив 

Пловдив - Христо Ботев юг ул. "Македония" 97Б Пловдив 

София Банишора кв. Банишора, ул. "Скопие" 1 София 

София Овча купел ул. "Кукуряк" 3 София 

София Надежда ул."Хан Кубрат" 61 София 

Перник Христо Смирненски ул. "6-ти май " 1 Перник 

Севлиево ул. Стара Планина 78 Севлиево 

Плевен Кайлъка ул. "Сан Стефано" 80 Плевен 

Варна Владислав Варненчик бул. Трети март, 77 Варна 

Перник Изток ул. Овар, 1 Перник 



София Люлин бул. Петър Дертлиев, 56 София 

Благоевград 

бул. "Св. Димитър Солунски" 
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Благоевград 

Стара Загора Казански ул. "Стамо Пулев" 2 Стара Загора 

Бургас Славейков ул. "Янко Комитов" 8 Бургас 

Пазарджик ул. "Димчо Дебелянов" 3 Пазарджик 

Пловдив Гагарин Брезовско шосе, 127 Пловдив 

Добрич жк. Русия 1, ул. "Дунав" 55 Добрич 

Разград ул. Априлско въстание № 3А Разград 

Горна Оряховица ул. Мано Тодоров, 7А Горна Оряховица 

Димитровград ул. Ромен Ролан 7 Димитровград 

Сандански бул. Свобода, 55 Сандански 

Търговище 

ул. "Александър 
Стамболийски" № 27 

Търговище 

Силистра ул. Н. Й. Вапцаров, 8 Силистра 

Казанлък 

бул."23-ти Пехотен 
шипченски полк"153 

Казанлък 

Плевен Воден ул. Гренадирска, 119 Плевен 

Ботевград бул. Цар Освободител, 35 Б Ботевград 

Карлово ул. Теофан Райнов, 72 Карлово 

София Хаджи Димитър ул. Резбарска, 7Б София 

Бургас Меден Рудник 

ул. "Отец Матей Миткалото" 
№ 45 

Бургас 

София Слатина бул. Асен Йорданов, 7 София 

София Витоша ул. "Тодор Каблешков" 3 София 

Габрово ул. Ивайло, 6 Габрово 

Дупница 

ул. Свети Иван Рилски № 96-
А 

Дупница 

Пловдив Смирненски бул. Пещерско шосе, 36 Пловдив 

Кърджали ул. Здравец, 13 Кърджали 

Сливен Промишлена зона бул. Цар Симеон, 39 Сливен 

Асеновград 

ул. "Хаджи Димитър 
Стоилов", 1 

Асеновград 

Шумен Боян Българанов ул. "Бели Лом" 1 Шумен 

София Малинова Долина 
ул. Проф. Д-р Иван Странски 
№ 20 

София 

Бургас Транспортна ул.Транспортна 23 Бургас 

Стара Загора 2 ул. Иван Вазов 2 Стара Загора 

Кауфланд София бул. Ген. Тотлебен 36 София 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


