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ПРОМОЦИЯ  

Moment „Залепи и спечели” 

В периода от 18.9.2019 –  до 31.10.2019 г:  
Закупи продукт с марка Moment, вземи своята скреч карта и имаш шанс да спечелиш 
една от 20 000 награди.  
Раздаването на наградите става от касите в участващите магазини или от информация при 
предоставяне на печеливша скреч карта, съобразно работното време на търговските 
обекти. 
Предвидени награди в кампанията са както следва: 10 000 химикалки; 6000 тениски; 4000 
продукти Moment Fix двойнолепяща монтажна лента 80 кг. 
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  

НА ПРОМОЦИЯТА „Залепи и спечели” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ 

Участието в играта е обвързано с покупка.  
 
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА  
1.1 Промоцията „Залепи и спечели” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, 
наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.  
 
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 
изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост 
“ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.  
2.2. Официалните Правила ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на 
Промоцията в интернет на адрес www.moment.bg 
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя 
Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след 
официалното им предоставяне на участващите търговски обекти  
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ  
3.1 Промоцията „Залепи и спечели” се организира и провежда единствено на територията 
на магазините, наричани за нуждите на настоящите Общи условия „ участващи търговски 
обекти“. За избягване на съмнение, „ участващи търговски обекти“  са „търговски обекти, 
в които са изложени рекламни материали, оповестяващи Промоцията“.  
3.2. Промоцията не е валидна за онлайн покупки. 
 
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА  
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4.1. Промоцията стартира на 18.9.2019 – до 31.10.2019 г:  включително, съобразно 
работното време на участващите търговски обекти 

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия 
или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен 
материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.moment.bg  

4.3. Промоцията е валидна до изчерпване на количествата на скреч карти в участващите 
търговски обекти, като Организаторът е длъжен да оповести това по подходящ начин 
съгласно предходната разпоредба. 

 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, както и за 
юридически лица.  

5.2. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 
5.3. и 5.4., то той има право да анулира получен от него подарък. 

5.3. За един покупен документ клиентът може да получи до максимум две скреч карти. 
При закупуване на повече от 2 бр. продукти Moment, клиентът получава 2 скреч карти.  

5.4. За един покупен документ клиентът може да получи скреч карта/и до 1 
астрономически час от часа на издаване на покупния документ.  

5.5. Покупен документ, срещу който е предоставена скреч карта, се маркира с печат на 
търговския обект или подпис с надпис „Предадена скреч карта“ от служител на търговския 
обект. 

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ: 

6.1 Подаръците предвидени за кампанията са 20 000 броя, разпределени както следва: 

• 10 000 броя химикалки 

• 6000 броя тениски 

• 4000 броя Moment Fix двойнолепяща монтажна лента 80 кг. 

6.2 Организаторът на Промоцията запазва правото си, при изчерпване на наличните 
количества от изброените награди, да ги замени с такива със сходни по стойност, след 
направено уведомление за това в участващите обекти чрез комуникационен материал и 
на официалната страница на промоцията – www.moment.bg. 

6.3 Кампанията е в сила до изчерпване на количествата на наградите като Организаторът 
е длъжен да оповести това по подходящ начин, съгласно предходната разпоредба. 

http://www.moment.bg/
http://www.moment.bg/
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ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт под марката Moment. 

7.2. Наградите могат да се получат до 31.10.2019 г. в съответния търговски обект, от който 
е направена покупката, съобразно работното време на работния обект. 

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

8.1. Наградите са лични и не могат да бъдат заменяни. Видът на подаръка е подробно 
описан в точка 6. 

8.2.Наградите ще се получават по описания в точка 7.2 ред или друг допълнително 
уговорен начин. 

8.3. Подаръкът може да се получи от участника срещу представяне на печеливша скреч 
карта. 

8.4. При предоставяне на подарък, печелившата скреч карта се оставя в търговския обект. 

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ  

9.1 Не се допуска размяна на подаръка срещу пари и/или паричен еквивалент.  

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ  

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка 
или друго нарушение.  
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от 
участниците по тази промоция.  
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, 
се считат за невалидни.  
 

Част 11. СПОРОВЕ 

11.1 В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те 
ще се разрешават чрез взаимни отстъпки, в дух на разбирателство. Ако това се окаже 
невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в град София, съобразно 
приложимото българско законодателство 

 

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ  

12.1 С извършването на покупка и участие в промоцията, Участниците приемат изцяло 
настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, 
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участващи в Промоцията или предоставящи подаръци, заедно с всичките им длъжностни 
лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени 
лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително, 
но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да 
било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, 
притежанието, употребата на или злоупотребата с Подаръка или участие в тази Промоция 
и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност 
Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, 
производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, 
предлагането или обявяването на Подаръка. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


