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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ 

„Зимата е по-весела с подаръците на Дизелор“ 

 

I.        Общи условия    

1. Настоящите условия за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за 
провеждане и участие в Играта "Зимата е по-весела с подаръците на Дизелор" 
("Играта").    

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от 
участниците в хода на Играта, е: "Дизелор" ЕООД, вписано в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 130568248, със седалище и адрес на управление в: гр. 
София, жк. Дружба 1, бул. „Амстердам“ 4; e-mail: office@dieselor.com, тел: 02/979 19 36 
("Дизелор" или "Организатор").   

3. Играта ще бъде проведена от 20.11.2014 г. до 30.01.2015 г. ("Период на Играта").     

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на 
Република България.    

 

ІІ.        Право на участие    

5. В Играта имат право да участват само дееспособни физически лица, които са 
навършили 18 години, с местоживеене в Република България, с изключение на 
служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически 
лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). 
Юридически лица нямат право да участват в Играта.    

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието 
си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще 
спазва техните разпоредби.    

 

ІІІ. Условия за участие    

7. За да се включи и участва в Играта, всеки Участник:  

 трябва да направи зареждане на Топдизел или Бензин А95H на стойност 
40 лв или повече и да заплати на момента; 

 трябва да попълни коректно своята информация в предвидените за тази 
цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер;  

 трябва да отбележи номера на касовия бон;  
 трябва да пусне своя талон в предвидените за това кутии на обектите на 
Дизелор; 

 се съгласява с настоящите Правила.  
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8. Всеки Участник може да направи повече от една регистрация за участие при 
тегленето на наградите. Колкото повече пъти се включи даден Участник, толкова по-
голям е шансът да спечели. 

 

IV. Награди   

9. Всеки Участник, който се е регистрирал в Играта, в съответствие с Правилата, има 
право да участва в тегленето на томбола и да спечели една от следните награди: 1 бр. 
таблет, 2 бр. ваучера на стойност 50 лв за закупуване на техника от сайта 
www.electron.bg, 5 бр. ваучера за безплатно гориво на стойност 30 лв.    

10. Всеки Участник има право да получи само една награда. Наградите не могат да 
бъдат прехвърляни на трети лица.    

 

V. Определяне на печелившите Участници   

11. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 02.02.2015 г., чрез 
провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да 
участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в 
тези Правила.    

12. Участници, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат 
публикувани на интернет страницата на Дизелор на адрес: www.dieselor.com в рамките 
на деня на провеждане на томболата (02.02.2015 г.), както и на фирмената Фейсбук 
страница www.facebook.com/Dieselor. Участниците ще бъдат уведомени, че са 
спечелили награда и по телефон и имейл, посочени от съответния Участник в 
регистрационната форма.    

13. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от 
Организатора награда. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да потвърди по 
телефона или да изпрати имейл с потвърждение на адрес: marketing@dieselor.com, в 
срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на 
печелившите участници на интернет страницата на Дизелор (02.02.2015 г.). Ако 
Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме 
наградата, в рамките на срока посочен в тази т. 13, Участникът губи правото да получи 
наградата си.    

14. По време на обаждането или с имейла по т. 13 печелившите Участници трябва да 
посочат бензиностанция Дизелор в България, от която желаят да получат наградата си, 
като Участниците могат да получат информация за местонахождението на обектите на 
Дизелор от интернет страницата на Дизелор).    

15. Наградите се получават в съответната бензиностанция Дизелор, в срок до 10 (десет) 
работни дни, считано от датата на провеждане на томболата. В случай че няма 
достатъчно близък обект на Дизелор до дома или работното място на печелившия 
Участник, той може да поиска да получи наградата си на изрично посочен от него 
пощенски адрес. В този случай наградата му ще бъде доставена по куриер за сметка на 
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Организатора до 10 (десет) работни дни, считано от датата на провеждане на 
томболата. В случай че съответният печеливш Участник не бъде открит при посещение 
на куриер на посочения от  него пощенски адрес за доставка, куриерът го уведомява 
чрез съобщение за мястото и срока, в рамките на който наградата може да бъде 
потърсена.   

16. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградите да се 
уточняват индивидуално с печелившите Участници, ако това е необходимо.    

17. Участници, които не са предоставили свои точни и верни лични данни, не са се 
явили в посочения от тях обект на Дизелор (с посочения в т.15 по-горе срок) или не са 
били намерени на посочения пощенски адрес и/или не са се явили на мястото посочено 
от куриера (в посочения от куриера срок), губят правото си да получат награда.    

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.   

19. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните 
награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да 
предостави на печелившите Участници  друг вид награда на същата стойност.    

 

VІ. Ограничаване на отговорността. Други  

20. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически 
причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, 
разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила 
(вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоуптореби) и/или 
форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на 
Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не 
дължи компенсация на Участниците.    

21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, 
които не са спечелили награда.    

22. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие, които 
са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми 
с комуникационните системи. 

23. Организаторът си запазва правото да избере резервен/и победител/и, в случай че 
има нарушаване на настоящите Правила от страна на избран/и за печеливш/и 
Участник/ци. Изборът на нов/и печеливш/и Участник/ци ще се извърши най-късно в 
срок от 20 (двадесет) работни дни от публикуване на първоначалната томбола и ще 
бъде обявено на сайта на Дизелор на адрес: www.dieselor.com, като спрямо 
спечелилия/ите нов/и Участник/ци ще се прилагат съответно изискванията, посочени в 
раздел V по-горе.    

24. Разходите за доставка и получаване на наградата са за сметка на Организатора. 
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали 
поради участието им в Играта.   
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25. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по 
каквито и да било причини.    

26. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени 
на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на 
участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това 
участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора. 
Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, като 
такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния 
производител/разпространител.    

27. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за 
получаване и ползване на наградата, поради местни официални празници или други 
обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват 
използването на наградата. Също така Организаторът не поема отговорност за щети и 
повреди, нанесени на наградите по време на транспортирането и/или складирането им.   

28. Участници, които не спазват Правилата и/или Правилата за защита на лични данни 
на Дизелор, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. 
Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за 
неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или 
противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде 
окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.    

29. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице 
загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност с 
цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или 
нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат 
дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена 
награда, в случай че са имали право на такава.    

30. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се 
решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие 
– чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на 
която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или 
приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не 
влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от 
повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и 
провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република 
България.    

 

VII.        Лични данни    

31.    Личните данни на всички Участници в Играта се обработват изцяло в 
съответствие с приложимото българско законодателство. Дизелор си запазва правото да 
използва предоставената информация за вътрешни цели, в това число за директен 
маркетинг. 


	ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ
	„Зимата е по-весела с подаръците на Дизелор“
	I.        Общи условия
	ІІ.        Право на участие
	ІІІ. Условия за участие
	IV. Награди
	V. Определяне на печелившите Участници
	VІ. Ограничаване на отговорността. Други
	VII.        Лични данни
	31.    Личните данни на всички Участници в Играта се обработват изцяло в съответствие с приложимото българско законодателство. Дизелор си запазва правото да използва предоставената информация за вътрешни цели, в това число за директен маркетинг.

