Общи условия за провеждане на промоцията„20 дни Коледа“
Настоящите Общи условия („Правила“) уреждат реда и условията за провеждане
на Промоцията „20 дни Коледа“ („Промоция“).

1. Дефиниции
Настоящите правила на Промоцията съдържат термини, които имат следното значение:
1.1. „Организатор“ е „Еспо Груп” ЕООД, ЕИК: 131008226, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Граф Игнатиев“ № 18, контакт: https://www.orangecenter.bg/contacts
1.2. „Сътрудник“ е „Захариеви“ ЕООД, ЕИК: 20483305, със седалище и адрес на управление с. Енина
6142, Област Стара Загора; Община Казанлък, ул. Теменуга, № 32
1.3. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на
територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което
се е включило в Промоцията по посочения в тези правила начин.
1.4. „Период на провеждане“. Промоцията се провежда в периода от 01.12.2018 г. до 20.12.2018 г.
включително. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на
промоцията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си
www.orangecenter.bg/20-dni-koleda
2. Право на участие в Промоцията
В Промоцията могат да участват физически лица, навършили 18 години за българските граждани и
съответната възраст, предвидена за пълнолетие в съответното национално законодателство за
чуждестранните граждани, което не е поставено под пълно или ограничено запрещение, и имат
постоянен адрес в Република България. Право на участие в Промоцията нямат служители на
Организатора, Сътрудника, свързаните агенции, както и членове на техните семейства (деца,
родители и съпрузи).
3. Участващи поръчки и продукти
3.1.
„Участващи поръчки" са само онлайн поръчките в електронния магазин на сайтa
www.orangecenter.bg изпълняващи условието за минимална стойност за съответния ден през
Периода на провеждане на промоцията.
3.2.
Условието за получаване на подарък за конкретния ден ще бъде публикувано ежедневно в
периода на Промоцията на адрес www.orangecenter.bg/20-dni-koleda
3.3.
Продуктите, които участват в Промоцията са всички налични продукти на адрес:
www.orangecenter.bg
4. Условия за участие в Промоцията
За да се включи в промоцията с подаръците, предвидени по-долу, Участникът трябва да:
4.1. Направи онлайн покупка на продукти от www.orangecenter.bg на стойност над упоменатата за
конкретния ден на www.orangecenter.bg/20-dni-koleda през Периода на провеждане на
Промоцията
4.2. В рамките на Периода на провеждане на Промоцията всеки Участник има право да извърши
неограничен брой покупки, отговарящи на условията за участие в Промоцията.
5. Описание на подаръците

5.1. Подаръците през периода на провеждане на промоцията биват предметни подаръци,
процентни и левови отстъпки.
5.2. Всички подаръци са осигурени от „Еспо Груп ЕООД“
5.3. Общият брой предметни подаръци, осигурени за Периода на провеждане на промоцията, е
2190 броя.
5.4. Дневните процентни и левови отстъпки, предвидени за съответните дни в рамките на
Промоцията, са неограничен брой и важат за всички Участващи поръчки
5.5. Възможно е подаръците да се различават като цвят, модел, големина или вид от изобразените
на адрес www.orangecenter.bg/20-dni-koleda
5.6. Подаръците са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен
еквивалент.
6. Механизъм на Промоцията
6.1. Всеки ден през Периода на промоцията ще бъде публикуван подаръкът или процентната или
левова отстъпка за деня на адрес www.orangecenter.bg/20-dni-koleda
6.2. Процентните и левови отстъпки за съответния ден не се комбинират с промо кодове за
отстъпка
6.3. Процентните и левови отстъпки не се прилагат за поръчки на ваучери за подарък
6.4. Процентните и левови отстъпки в съответния ден на Промоцията не могат да се комбинират с
други отстъпки и промоции
6.5. Процентните и левови отстъпки в съответния ден на Промоцията ще се прилагат автоматично
към всяка поръчка, отговаряща на Условието за участие, публикувано на www.orangecenter.bg/20dni-koleda
6.6. Предметният подарък се изпраща на участника на посочения от него адрес или в магазина,
избран като метод за доставка.
6.7. Възможно е предметните подаръците да бъдат изпратени към Участниците допълнително и
отделно от съдържанието на Участващите онлайн поръчки
6.8. Възможно е в даден ден съотвеният предметен подарък, обозначен на адрес
www.orangecenter.bg/20-dni-koleda, да бъде изчерпан. В случай че настъпи подобно
обстоятелство, клиентът ще бъде уведомен при обработката на неговата онлайн поръчка.
6.9. При отказ, връщане и замяна на направена онлайн покупка, при която се нарушава условието
за участие в Промоцията, участникът се задължава да върне и съответния подарък.
7. Нарушения
7.1. Докладване на нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила
за провеждане на Промоцията, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора
на следната електронна поща: marketing@orange-bg.com. Необходимо е Участниците да се
идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка
на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
7.2. Последици от нарушенията
В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите
правила на Промоцията от страна на Участник, както и във всички случаи, в които Организаторът
прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или
неприемливи действия от страна на Участник, Организаторът има право да дисквалифицира
последния от участие в Промоцията.

8. Отговорност
8.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за
евентуални вреди, причинени от подаръците.
8.2. Настоящите правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия срок на Промоцията на
интернет адрес: www.orangecenter.bg/20-dni-koleda
8.3. Организаторът има неотменимо право да променя тези Общи условия при условие, че публично
оповести промените по същия начин, по който е обявил Промоцията - на Интернет страницата си,
като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в Промоцията следва
сами да проверяват на адрес www.orangecenter.bg/20-dni-koleda за промени в общите условия, като
организаторът не е длъжен да уведомява Участниците за това.
Организаторът може да прекрати Промоцията като оповести това чрез електронна публикация на
интернет адрес www.orangecenter.bg/20-dni-koleda.
В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди
вследствие на промяната/прекратяването. Решенията на Организатора по всички въпроси,
свързани с Промоцията или прилагането на правилата на Промоцията, са окончателни и се отнасят
до всички участници.
8.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни, неточно попълнени
(грешни) или попълнени от трети лица данни на Участника (телефон, електронна поща и/или
имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщение
относно, относно извършената онлайн поръчка и/или полагащият се към нея подарък
9. Правни аспекти
9.1. Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България
средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор, отнасящ се до
настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при
Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от
страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен
ако това не е необходимо за целите на настоящата промоция и на изпълнение на договора, сключен
между него и участника при тези общи условия, или в случаите, в които това е предвидено със закон.

Настоящите официални правила за участие в Промоцията са изготвени и приети от „Еспо Груп“
ЕООД и ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.orangecenter.bg/20-dni-koleda за периода на
Промоцията.

