Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ХИМИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ
I.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ХИМИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ („Промоцията”) се
организира и провежда от „ДОРАДО 1” ЕООД, ЕИК 201476584, със седалище и адрес
на управление в България, гр. София, р-н „Възраждане”, бул. „Александър
Стамболийски” No 103 („Организатора”).

II.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда в съответствие с настоящите общи условия
(„Общите Условия”). Няма други условия или правила, които да са приложими към
Промоцията. Общите Условия се прилагат за целия период на провеждане на
Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет сайта www.mallofsofia.bg
(„Сайта”). Организаторът на Промоцията има право по всяко време да променя Общите
Условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи
Условия на Сайта. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на Сайта за
промени в Общите Условия, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги
информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените
Общи Условия на Сайта.

III.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен
комплекс Mall of Sofia, находящ се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” No
101-103 („Mall of Sofia”).

IV.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията стартира в 10:00 часа на 20 септември 2016 г. и приключва при изрично
решение на Организатора на Промоцията за това. Обстоятелството по прекратяване на
Промоцията се публикува от Организатора на Сайта и се счита за известно на всички
лица от момента на публикуването му на Сайта. По преценка на Организатора, същият
може да обяви прекратяването на Промоцията и чрез поставянето на уведомление на
рецепцията на търговско-развлекателен комплекс Mall of Sofia, находяща се на
партерния етаж на комплекса. След прекратяването на Промоцията няма да е възможно
регистриране за участие в Промоцията и Организаторът не носи отговорност за
предоставяне на награди.

V.

УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
В Промоцията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, с
изключение на служителите на „М.О.С. Мениджмънт” ЕООД, рекламните агенции
обслужващи Промоцията, собствениците и служителите, работещи в търговските
обекти в Mall of Sofia, собствениците и служителите на обекта за химическото чистене в
Mall of Sofia, опериран от „Еуроклийн” ООД, както и всички свързани с тях лица,
включително но не само членовете на семействата, роднините по права линия без
ограничения и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички
посочени по-горе лица.

VI.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

1.

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на
условията по раздел V по-горе, и (ii) е направило покупки от търговските обекти1 в Mall
of Sofia, в рамките на един ден от периода на Промоцията на обща стойност минимум
100 (сто) лева, с ДДС („Участник”).

2.

Допуска се кумулиране (събиране) на стойността на извършените покупки от един и
същи търговски обект или от различни търговски обекти в Mall of Sofia, при условие че
са извършени в рамките на един и същи ден. Не се допуска кумулиране на касови
бележки от покупки в търговските обекти в Mall of Sofia, извършени през различни дни
от срока на Промоцията.

3.

Участник в Промоцията се счита за запознат с тези Общи Условия и обвързан от тях от
момента, в който предяви своите касови бележки от покупки в търговските обекти в
Mall of Sofia на рецепцията на Mall of Sofia за получаване на награда – ваучер за
безплатно химическо почистване. Всеки Участник в Промоцията безусловно и
неотменимо се съгласява с настоящите Общи Условия и се задължава да ги спазва.

4.

Всеки Участник, направил покупки от търговските обекти в Mall of Sofia в рамките на
един ден от периода на Промоцията на обща минимална стойност 100 (сто) лева с ДДС,
има право, ако желае, да регистрира касовите си бележки от извършените покупки на
рецепцията на Mall of Sofia, разположена на партерния етаж на търговския център.
Участникът представя на служителя, който се намира на рецепцията, касовите си
бележки, доказващи направени от него покупки в рамките на същия ден, в който
предявява касовите си бележки, в общ размер на минимум 100 (сто) лева с ДДС.
Служителят преглежда представените му касови бележки и, ако същите отговарят
външно на изискванията на тези Общи Условия, ги описва в специална тетрадка, в която
посочва номера на всяка касова бележка, номера на фискалното устройство, от което е
издадена, фирмата на търговеца, който я издава, и сумата на покупките, отбелязана на
бележката. След описването на касовите бележки служителят на рецепция поставя
върху тях печат „Участвал” и ги връща на Участника, заедно с ваучер за безплатно
химическо почистване на дрехи и текстил в обекта “Clean Zone”, опериран от
„Еуроклийн” ООД, ЕИК 103986389, находящ се на ниво -2 в Mall of Sofia.

5.

Рецепционистът попълва ваучера по предходния параграф с имената на Участника,
датата и часа на предаване на ваучера и го предава на Участника.

6.

Участникът следва да ползва услугата „безплатно химическо почистване на дрехи и
текстил” в срок до (1) един месец от датата, отбелязана на ваучера при неговото
предаване, в рамките на работното време на обекта за химическо чистене “Clean Zone”.
В случай че спечелилият ваучер Участник не използва услугата в рамките на този (1)

1

За целта на тази Промоция под „търговски обект” се разбира всички магазини, находящи се на територията на
Mall of Sofia, с изключение на супермаркета, разположен на -2 етаж, кино комплекса Cinema City, магазините на
Mtel, Vivacom, Telenor, Usit Colours, Max Telecom, Tavex, офисите на банки, ресторанти, кафенета и всички други
заведения за консумация на храни и напитки.

месец, той губи правата си по ваучера.
7.

Всеки Участник, спечелил ваучер, който иска да се възползва от услугата „безплатно
химическо почистване на дрехи и текстил”, е длъжен в срока на валидност на ваучера (1
месец) да го предяви за ползване пред обекта за химическо чистене “Clean Zone”,
разположен на ниво -2 в „Mall of Sofia‟. При ползване на услугата „безплатно химическо
почистване на дрехи и текстил” ваучерът се задържа от обекта за химическо чистене, с
цел отчетност.

8.

Всеки Участник, спечелил ваучер:



може да го използва само еднократно в период до 1 месец, считано от датата на
получаване на ваучера, отбелязана на самия него;



може да го използва само в обекта за химическо чистене “Clean Zone”, разположен на
ниво -2 в търговски център Mall of Sofia, като няма право да го ползва в други обекти за
химическо чистене, оперирани от “Еуроклийн” ООД;



не може да го прехвърля или отстъпва за ползване на друго лице.

9.

Всеки ваучер се ползва еднократно и само за услугата „безплатно химическо
почистване на дрехи и текстил”. В случай че Участникът ползва и други услуги в обекта
“Clean Zone”, разположен на ниво -2 в Mall of Sofia, или услуги надвишаващи
стойността на ваучера, тези услуги се заплащат от Участника директно в обекта “Clean
Zone”, съобразно с обявения там ценоразпис. Участник в Промоцията няма право на
фактура за стойността на услугата, покрита от ваучера. В случай че Участник ползва
услуга „безплатно химическо почистване на дрехи и текстил” на стойност по-малка от
стойността на ваучера (10 лева), нито Организаторът на Промоцията, нито „Еуроклийн”
ООД дължат на Участника заплащане на разликата между стойността на ваучера и
стойността на ползваната от Участника услуга.

10.

Участник, извършил покупки от търговските обекти на Mall of Sofia на обща минимална
стойност от 100 (сто) лева с ДДС в рамките на един ден, има право да предяви касовите
си бележки за спечелване на наградата – 1 ваучер за „безплатно химическо почистване
на дрехи и текстил”, в рамките на същия ден, в който е извършил покупките си.
Например, ако Участник извърши покупки на стойност 160 лв. на 22.09.2016 г., той има
право да предяви касовите си бележки и да получи 1 награда – ваучер само в рамките на
същия ден – 22.09.2016 г., не и на по-късна дата.

11.

Всеки Участник, който отговаря на условията за участие в Промоцията, има право да
получи само 1 награда в рамките на 1 ден от периода на Промоцията. Например, ако
Участник е направил на 22.09.2016 г. покупки на обща стойност 320 лв., той има право
на една награда – ваучер, която да получи на 22.09.2016 г. и да използва до 22.10.2016 г.
включително.

12.

Примерите, използвани в този раздел VI от Общите Условия на Промоцията, са само за
илюстрация. Посочените в примерите дати са условни и биха важали дотолкова,
доколкото Промоцията не е приключила към тези дати.

VII.

НАГРАДИ
Наградите, подлежащи на раздаване на печелившите Участници в Промоцията, са, както
следва: ваучери на стойност 10 лева за безплатно химическо почистване на дрехи и
текстил в обекта за химическо чистене Clean Zone, разположен на ниво -2 в
търговски център ‘Mall of Sofia’, опериран от компанията „Еуроклийн” ООД.
Ваучерът включва единствено и само услугата химическо почистване. Други услуги,
включително, но не само гладене, колосване, избелване и боядисване на дрехи и
текстил, не се покриват от стойността на ваучера.
Наградите - ваучери, раздавани в настоящата Промоция, не са ограничени по
количество – Промоцията действа и награди се раздават на спечелилите ги Участници
до взимане на решение от Организатора на Промоцията за нейното прекратяване.
Организаторът на Промоцията обявява нейния край по начина, посочен в раздел IV на
тези Общи Условия.
Награди - ваучери се получават само на определеното за това място – рецепцията на
търговски център Mall of Sofia, находяща се на партерния етаж на търговския център от
оторизираните за това лица – рецепционисти.
Награди - ваучери се предоставят на Участник, само ако Участникът има право да
участва в Промоцията и отговаря на всички условия, посочени в Раздели V и VI на тези
Общи Условия.
Награди - ваучери се предоставят само след представяне от Участника в периода на
Промоцията на валидни касови бележки. Валидни са тези касови бележки, чиято цялост
и четливост не е нарушена, които не са манипулирани по какъвто и да е начин и които
доказват извършването от Участника на покупки от участващите в Промоцията
търговски обекти в търговски център Mall of Sofia на обща минимална стойност 100
(сто) лева с ДДС, извършени в рамките на 1 ден. Невалидните касови бележки не са
вземат предвид при изчисляване на общата стойност на покупките на Участника.
Лице, което е представило невалидни касови бележки, няма право да участва в
Промоцията и няма право да спечели награда. Организаторът на Промоцията не носи
отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени
по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума или дата е нечетлива.
Наградите-ваучери ще се дават на Участници, които имат право да участват в
Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Общи
Условия, като са извършили покупка/и в Mall of Sofia, чиито касови бележки са
валидни, и които са се явили за получаването им на мястото и в сроковете, посочени в
Раздел VI по-горе.

VIII. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът на Промоцията не носи отговорност за:


качеството и характеристиките на наградите-ваучери;



качеството, точността и срока на изпълнение на предоставяната при ползването на

ваучера услуга – „химическо почистване на дрехи и текстил”;


повреди по дрехите и текстила, предоставен за химическо чистене от Участника,
настъпили при или по повод ползването на услугата по ваучера;



спорове за собственост върху касови бележки и върху ваучери; тези спорове не засягат
Организатора, тъй като той предоставя ваучер на това лице, което е представило
валидни касови бележки на необходимата стойност, в срока на Промоцията.
Организаторът на Промоцията не носи отговорност за живота, здравето и имуществото
на лицата, ползващи предоставяната с ваучера услуга – химическо почистване на дрехи
и текстил. Отношенията по ползването на услугата по ваучера са между спечелилия
ваучер Участник и компанията, предоставяща услугата по химическо почистване „Еуроклийн” ООД.
Участието на всеки участник в Промоцията е изцяло за негова сметка и на негов риск.
Участници, които нямат право да участват в Промоцията, които са нарушили
настоящите Общи Условия или чиито касови бележки са невалидни, нямат право да
участват в Промоцията, а ако вече са участвали и са спечелили награда, независимо от
това дали са я ползвали, дължат на Организатора връщане на паричната й
равностойност, както и обезщетение за всички претърпени от Организатора вреди,
включително и вреди, свързани с нарушаване на репутацията на Организатора или
създаване на съмнение в обществото относно манипулиране на Промоцията или
злоупотреби, свързани с нея.
Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно
претенции за участие в Промоцията, нито за претенции за получаване на награди,
предявени след изтичането на срока на Промоцията.
Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия
печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не
поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен
изрично посочените в настоящите Общи Условия.
Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградите на
печелившите Участници се изчерпва с връчване на съответните награди-ваучери на
Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

IX.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други
материални или нематериални изгоди. Ако, поради обстоятелства, които са извън
контрола на Организатора на Промоцията, на Организатора не му е възможно да
предостави посочените в раздел VII награди, Организаторът си запазва правото да
предоставя в замяна други награди на същата стойност.

X.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по
всяко време.
Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел IV по-горе. В тези
случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията.
Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от
Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

XI.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата
се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще
се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на
изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

XII.

ПУБЛИЧНОСТ
С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че
предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в
Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея,
и предоставят изричното си съгласие Организатора на Промоцията да обработва
предоставените от тях лични данни за целите на Промоцията, както и се съгласяват, в
случай на получаване на награда и при желание от страна на Организатора, да бъдат
снимани и записвани, а техните имена, снимки, записи или други лични данни да бъдат
разгласени публично чрез публикуването и разпространението им в печатни материали,
видеозаписи, звукозаписи, уебсайта и Facebook страницата на Организатора и др.под.,
без Организаторът на Промоцията да дължи възнаграждение за това.

