Правила и условия за участие в
играта „Коя крем супа ти пасва
най-много?

I. Общи Условия на Играта
I.1. Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за
провеждане и участие в Играта на Bonduelle ("Играта").
I.2. Организатор на Играта е Bonduelle със съдействието на Дентсу Иджис
Нетуърк България ООД.
I.3. Играта стартира в 15:00 часа на 16.02.2017г. и продължава до 16:00 ч.
08.03.2017г. включително.
I.4. Играта се организира и провежда на територията на Република
България.
ІІ. Право на участие в Играта
II.1. В Играта имат право да участват дееспособни физически лица
(Участници), които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република
България, с изключение на служителите на Bonduelle и Дентсу Иджис
Нетуърк България ООД, както и членове на техните семейства, в това число
деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Юридически лица нямат право да
участват в Играта.
II.2. Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и
Условия.

II.3. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема
настоящите Правила и Условия, достъпни на 123cremsupaprigotvi.bg и се
съгласява да ги спазва.
ІІІ. Условия за участие в Играта
III.1. В периода от 16.02.2017г до . 08.03.2017г.. включително, всяко лице,
което отговаря на изискванията на т. II.1. по-горе може да участва в томбола
и да спечели една от следните награди:
 Пасатор Tefal Slimforce HB850A – 9 броя
 TEFAL Easy Soup BL8411 - 3 броя
 комплект купички за супа (2 броя всеки) – 21 броя

III.2. Участието в играта не е обвързано с покупка. За да участват в
състезанието участниците трябва да попълнят теста, съставен от 10 въпроса
на интернет адрес http://123cremsupaprigotvi.bg. След като попълнят
теста и разберат какъв тип потребител на крем супа са, трябва да се
регистрират, като попълнят онлайн формата за регистрация на сайта.
III.3. Един участник може да спечели само по ЕДНА НАГРАДА.
III.4. Регистрация за томболата може да бъде направена до 16:00 ч. на
08.03.2017г
IV. Награди
IV.1 Наградите в Играта са:
 Пасатор Tefal Slimforce – 9 броя
 Пасатор TEFAL Easy Soup - 3 броя
 Комплект купички за супа (2 броя всеки) – 21 броя
IV.2. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на
настоящите правила за участие в промоцията.

IV.3. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне
на печелившите и обявяването им на http://www.123cremsupaprigotvi.bg
IV.4. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен
телефон, адрес и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже
с него, за да му даде наградата и който не се свърже с Организатора, за да
потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и
обявяването им на http://www.123cremsupaprigotvi.bg, то това ще се счита за
отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има
право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията.
V. Определяне на печелившите Участници
V.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на
случаен принцип.
Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 08.03.2017г и обявени до 3
дни след това.
V.2. В томболата за награда имат право да участват всички Участници,
които са изпълнили условията за участие, посочени в тези Правила.
V.3. За да участват в томболата, участниците трябва да са посочили точен
адрес и телефон за връзка.
V.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична
равностойност или с друга награда.
V.5. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави
описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си
запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата
стойност.

VІ. Правни спорове
VI.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между
Организатора и Участниците в играта, ще бъдат решавани по взаимно

съгласие чрез преговори, а в случай, че постигане на съгласие се окаже
невъзможно, спорът следва да се отнесе до компетентните органи за
разрешаването му.
VIІ. Условия за валидност
VII.1. Организаторът не поема отговорност при:
VII.2. Невалидни или некоректно въведени имейли за връзка с
Участниците
VII.3. Невалидни или некоректно въведени пощенски адреси
VII.4. Невалидни или некоректно въведени телефонни номера за връзка с
Участниците
VIII. Прекратяване на Играта
VIII. 1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време като
обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални
злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни
обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
IX. Лични данни
IX.1. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка,
адрес) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с
приложимия български Закон за защита на личните данни.
15. Съгласявайки се с Правилата, Участниците декларират и гарантират, че
са запознати с правилата на Организатора за защита на личните данни и
дават своето доброволно съгласие техните лични данни да бъдат
обработвани от Организатора за целите на играта. Целите на обработването
на тези данни са: определяне на спечелилите и доставяне на наградите.

16. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат
обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила и
личните данни на Участниците няма да бъдат предоставяни на трети лица.
X. Други
17. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата през Периода на
Играта при възникване на технически причини или поради промени в
действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания
на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени
това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани
своевременно.

