ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2 Л.” НА „БОЛЯРКА ВТ“ АД
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2 Л.” се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД
със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 90,
наричано по-долу за краткост „Организатор на Промоцията“.
ЧАСТ 2. ПРАВИЛА
2.1. Всички участници в Промоцията приемат и се задължават да спазват условията и
разпоредбите на описаните по-долу официални правила, наричани за краткост само
„Правила“.
2.2. Правилата ще бъдат оповестени на следния интернет адрес www.boliarka.com и фейсбук
страницата на „БОЛЯРКА ВТ“ АД https://www.facebook.com/boliarka.beer/ и ще бъдат
достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.
2.3. Информация за Промоцията ще бъде разпространена и чрез рекламни плакати, уоблери и
стикери.
2.4. Решението да се организира Промоцията съгласно посочените тук правила е окончателно
и задължително за участниците. Организаторът на Промоцията си запазва правото да
допълва или изменя правилата, по всяко време, като ако не е посочено друго, промените
съответно измененията влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на следния интернет
адрес
www.boliarka.com
и
фейсбук
страницата
на
„БОЛЯРКА
ВТ“
АД
https://www.facebook.com/boliarka.beer/.
2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с Официалните правила на
Промоцията, публикувани на следния интернет адрес www.boliarka.com и фейсбук страницата
на „БОЛЯРКА ВТ“ АД https://www.facebook.com/boliarka.beer/ и се съгласяват да спазват
условията и сроковетe регламентирани в тях.
2.6. С регистрирането си за участие в Промоцията участниците декларират, че имат право
валидно и неограничено да извършват всички действия свързани с участието в тази
Промоция.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2 Л.” се организира, провежда и важи на територията
на посочените в част 17. магазини и търговски обекти.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията може да участва всяко всяко физическо лице навършило 18 (осемнадесет)
годишна възраст, към датата на стартирането й, което живее или временно пребивава на
територията на Република България. В Промоцията нямат право да участват служителите на

„БОЛЯРКА ВТ” АД и служителите в търговските обекти, посочени в част 17, както и членове
на техните семейства (деца, родители, съпрузи).
4.2. Всеки участник, има право многократно да участва в Промоцията, спазвайки реда и
условията регламентирани в тези правила.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията започва на 00:01 ч. на 19.09.2016 г. и продължава до 23:59 ч. на 19.10.2016
г. или до изчерпване на наградите. Организаторът си запазва правото да промени датата на
стартирането на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира
Промоцията на 19.09.2016 г.
5.2. В случай, че наградите в Промоцията бъдат изчерпани преди нейния край 19.10.2016г., тя
ще бъде прекратена от Организатора предсрочно, за което ще бъде публикувано съобщение
на следния интернет адрес www.boliarka.com и фейсбук страницата на „БОЛЯРКА ВТ“ АД
https://www.facebook.com/boliarka.beer/.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
6.1. Продуктите, включени в Промоцията „СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2 Л.” са следните:
БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.
Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или
друго изрично обозначение.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. НАГРАДИ.
7.1. В Промоцията участват само посочените в част 6 продукти.
7.2 През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да
закупят минимум два броя БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л. от някой от посочените в
таблицата в част 17. магазини и търговски обекти. При покупката на касата на всеки магазин,
участниците получават скреч карта. Всеки от участниците в Промоцията получава по една
скреч карта за всеки два броя закупени продукти. На всяка скреч карта е изобразен графичен
символ на чаша
или кен
или символ „Опитай пак“, скрит под защитна лента с надпис
отгоре „Изтрий тук!“. След изтриване на указаната зона върху скреч картата, участниците
разбират дали печелят, или не някоя от моментните награди, описани в т.7.3. В случай, че
участникът изтегли печеливша карта със символ чаша или кен, той я предава на касиера
преди да напусне зоната на касите на съответния магазин и получава веднага спечелената
награда. Не всички скреч карти са печеливши. Ако участникът не провери на момента
(непосредствено след заплащане на продуктите на касата на съответния магазин) дали
печели и по-късно се окаже, че е спечелил награда, той губи правото да я получи.
В случай, че картата е непечеливша, има изписан символ „Опитай пак“, участникът има
възможност да спечели една от големите награди, описани в т.7.4. За целта на гърба на скреч
картата, участникът трябва да попълни на указаното за това място следните данни: три
имена, телефон, имейл, населено място и да пусне скреч картата с попълнените данни, ведно

с фискалния касов бон или дубликат на фискален бон в специално предназначена за
Промоцията кутия. Участникът има право да вземе участие за спечелване на големите
награди от началото на Промоцията до нейното приключване.
7.3. Моментните награди в Промоцията са както следва:
-

Халби Болярка 0,5 л. – общо 300 (триста) броя
КЕН Болярка светло 0,5 л. – общо 1 000 (хиляда) броя

За да спечелят някоя от моментните награди, участниците в Промоцията трябва:
1. Да закупят минимум два броя БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л. от някой от
магазините, изброени в част 17. по време на провеждане на Промоцията;
2. Да предоставят на касиера в магазина касовия си бон или дубликат на касов бон и да
поискат своята скреч карта;
3. Да изтъркат на място в зоната на касите скреч картата и да получат наградата си, в
случай че печелят такава.
Спечелилите моментна награда получават наградата си веднага от магазина, в който са
участвали в Промоцията – срещу предоставяне на печеливша скреч карта, заедно със
съответния фискален касов бон или дубликат на касов бон.
Проверката относно валидността на фискалните касови бонове или дубликати на касови
бонове и съответствието им с тези правила ще бъде извършена от касиерите в магазините
при спечелване на наградата. Проверката относно валидността на получените фискални
касови бонове или дубликати на касови бонове ще бъде извършвана към момента на
предоставянето на скреч картата. Фискални касови бонове или дубликати на касови бонове
на участници, които не отговарят на установените в правилата условия, няма да бъдат
допускани до участие. В случай на спор относно валидността на някои от участващите
фискални касови бонове или дубликати на касови бонове, решението на Организатора на
Промоцията е окончателно.
7.4. Големите награди в Промоцията са както следва:
-

Грил скара – общо 9 (девет) броя

За да спечелят някоя от големите награди, участниците в Промоцията трябва:
1. Да закупят минимум два броя БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л. от някой от
магазините, изброени в част 17. по време на провеждане на Промоцията;
2. В случай, че са изтеглили непечеливша скреч карта да попълнят трите си имена,
телефон, имейл, населено място и да пуснат скреч картата, ведно с прикрепения към
нея фискален касов бон или дубликат на фискален бон в предназначената за
Промоцията кутия.
Големите награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством томбола в
присъствието на нотариус на 24.10.2016г. По време на томболата ще се изтеглят трима

резервни участници, на които ще се предостави награда при невъзможност за предоставянето
й на спечелил участник. В този случай, Организаторът се свързва с изтеглените резервни
участници по реда на тяхното изтегляне.
Всеки участник може да спечели една от обявените големи награди.
Проверката относно валидността на фискалните касови бонове или дубликати на фискални
касови бонове и скреч картите и съответствието им с тези правила ще бъде извършена от
Организатора. Проверката относно валидността на получените касови бонове или дубликати
на касови бонове ще бъде извършвана в момента на теглене на наградите. Фискални касови
бонове или дубликати на касови бонове и скреч карти на участници, които не отговарят на
установените в правилата условия, няма да бъдат допускани до участие/дори и да бъдат
изтеглени губят право да получат награда. В случай на спор относно валидността на някои от
участващите фискални касови бонове или дубликати на фискални бонове или скреч карти,
решението на Организатора на Промоцията е окончателно.
ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ
НАГРАДИ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. Спечелилите от томболата ще бъдат уведомявани по телефона от представител на
Организатора на Промоцията и оповестени на следния интернет адрес www.boliarka.com и
фейсбук страницата на „БОЛЯРКА ВТ“ АД https://www.facebook.com/boliarka.beer/. След
уведомяването, печелившите трябва да предоставят адрес за доставка на наградата.
Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че печеливш участник е
предоставил невалиден телефон за контакт или е предоставил неправилни или неточни данни
за участие.
8.2. Телефонната линия 0700 17 771 (на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа
на БТК), обслужваща Промоцията, е с работно време всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа
през целия период от започване на промоцията до 30.10.2016г. включително.
8.3. Наградите се доставят безплатно – чрез куриер и/или чрез представител на Организатора
и подписване на Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата, в работно време
от 09.00 до 18.00 часа на посочения адрес за доставка, в срок от 15 (петнадесет) работни дни
от датата на изтегляне на съответния печеливш. Получателят трябва да удостовери че e
пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност. Ако получателят е непълнолетен,
той няма право да получи спечелената награда.
8.4. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни за паричната
им равностойност.
8.5. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочен от него адрес или
не предостави адрес за доставка и/или не се свърже с Oрганизатора на телефон 0700 17 771
(на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа на БТК), за да потърси наградата си
в срок от 1 (един) месец, от датата на оповестяването на печелившите, Организаторът на
Промоцията не носи отговорност за съхраняването и предаването на спечелената награда.

8.6. Организаторът няма ангажимент да предостави награда на спечелил участник,
регистрирал непълни или неверни данни, повредени касови бонове или дубликати на
фискални бонове или касови бонове, съответно дубликати на касови бонове с
несъответстващо на условията съдържание, изгубени касови бонове или дубликати на
фискални бонове и/или скреч карти, които са с нарушена цялост, нечетливи, променени,
фалшифицирани, подправени, манипулирани и/или други нередности допуснати в магазините,
в които се провежда промоцията.
8.7. Наградата се получава лично от спечелилия участник или от лице, писмено
упълномощено за това от него.
ЧАСТ 9. ГРЕШКИ
9.1. Организаторът не носи отговорност при печатна или друг вид грешка или повредени
касови бонове или дубликати на фискални бонове или с касови бонове, съответно дубликати
на касови бонове с несъответстващо на условията съдържание, изгубени касови бонове или
дубликати на касови бонове и/или скреч карти, които са с нарушена цялост, нечетливи,
променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани и/или други нередности допуснати в
магазините, в които се провежда промоцията.
ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни
спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите скреч карти, както
и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с
Промоцията.
10.2. Всички фискални касови бонове или дубликати на фискални бонове и скреч карти,
представени за участие в Промоцията преди или след определения в тези правила срок на
Промоцията, както и фискални касови бонове или дубликати на касови бонове и скреч карти,
в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Правила, които
участникът следва да представи за участие в Промоцията, се считат за невалидни.
10.3. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с
претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове и за
непечеливши претенции. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
ЧАСТ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
11.1. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.
ЧАСТ. 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
12.1. Организаторът на Промоцията поема задължението, съгласно правилата на Закона за
защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от
участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията. С
регистрирането на участието си в Промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си
съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията.

Организаторът на Промоцията се задължава да използва ограничено събраните данни, т.е.
максимално до 1 (една) календарна година, след приключване на промоцията.
12.2. Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закона за защита на личните
данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с
удостоверение № 15430 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в
Промоцията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.
12.3. Отказът да се предоставят личните данни, води до невъзможност за участие в
Промоцията и за получаване и използване на спечелена награда.
12.4. В случай на спечелване на награда участниците в Промоцията се съгласяват, че техните
имена могат да се публикуват на интернет страницата на промоцията www.boliarka.com и
фейсбук страницата на „БОЛЯРКА ВТ“ АД https://www.facebook.com/boliarka.beer/ с цел
оповестяване на печелившите участници от Промоцията.
ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време,
обявявайки това в съответствие с тези правила, в случай че настъпят материални
злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на
участниците не се дължи награда, компенсация и не се допуска връщане на продукта.
Организаторът, в такъв случай, няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или
пропуснати от участниците ползи, в резултат от това прекратяване.
13.2. Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за
това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Промоцията.
ЧАСТ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
14.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в
същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се
решава от компетентните съдилища в Република България.
ЧАСТ 16. ПУБЛИЧНОСТ
16.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на
награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани
неограничено в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи
заплащане от негова страна. Допълнително участниците се съгласяват Организаторът или
оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по
време на Промоцията.

ЧАСТ 17. СПИСЪК НА МАГАЗИНИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРОМОЦИЯТА
ВЕРИГА
Владислава Трейдинг 2014 ЕООД
Владислава Трейдинг 2014 ЕООД
Владислава Трейдинг 2014 ЕООД
Две плюс Две ЕООД
Две плюс Две ЕООД
Две плюс Две ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Ник 92 НК 2010 ЕООД
Престиж ЕООД
Аристо ООД
Аристо ООД
Бека ДД ЕООД
Димитрови Трявна ООД

НАСЕЛЕНО
МЯСТО
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Севлиево
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Севлиево
Дряново
Дряново
Трявна
Трявна

АДРЕСИ НА МАГАЗИНИТЕ
ул. Капитан Дядо Никола 30
бул. Трети Март 52
ул. Прох1лада 5
ул. Тота Венкова 8
ул. Николаевска 18
ж.к. Митко Палаузов 21
ул. Николаевска 28
ул. Свищовска 108
ул. Орловска 84
бул. Найден Геров 80
ул. Свищовска 109
ул. Христо Смирненски 105
бул. Брянска 96
ул. Стефан Караджа 18
ул. Свищовска 69
бул. Столетов 117
ул. Н. Войновски 26
ж.к. Митко Палаузов 17
ж.к. Априлци бл.10
ул. Стефан Стамболов 19
ул. Ангел Кънчев 128
ул. Възрожденска 18

