GIVEAWAY

Знаем, че обичаш подаръците, затова ти даваме
възможност да си спечелиш един.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
„ВЯРВАЙ В ЧУДЕСА“, наричана понататък Томболата, се организира и
провежда от „Офис Идея Плюс“ ООД,
ЕИК 203301968, със ceдaлищe и aдpec нa
yпpaвлeниe: гp. Coфия, бyл. “проф.Цветан
Лазаров” №12, наричано по-нататък
Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните
Официални правила и се съгласяват да
спазват условията и сроковетe на
Томболата.
2.2. Повече информация може да бъде
получена на телефон 0700 12 888 всеки

работен ден във времевия диапазон от
09.00ч до 17.30 ч.
2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Томболата,
обявявайки това чрез официални съобщения на своя уебсайт.
ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1. Томболата се организира и провежда
за период от 05.01.2022г. до 07.02.2022г.
на територията на Република България.
3.2. Томболата се провежда в онлайн
магазин www.oiplus.bg, собственост на
Организатора.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Томболата имат право да участват
всички физически и юридически лица, направили поръчка на стойност над 99 лв.
без ДДС на сайта на Организатора през
срока на валидност, упоменат в т. 3.1.

7.3. Ако Организаторът не успее да се
свърже с печелившия в срок от 10 работни дни след изтеглянето им, Организаторът ще изтегли нов победител на случаен
принцип.

4.2. Всички участници трябва да имат
навършени 18 години.

7.4. Наградата е лична, не може да бъде
преотстъпвана или заменена и не може
да бъде заменена за паричния ѝ еквивалент.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Томболата, е следната:
1 брой Ергономичен офис стол 24/7
ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА
6.1. В Томболата може да се включи
всеки, който в посочения период в т. 3.1,
е закупил продукти на обща стойност над
99 лв. без ДДС от сайта на Организатораwww.oiplus.bg. След приключена поръчка, потребителят автоматично ще бъде записан за участие в Томболата. Не е нужно
сам да се регистрира или да регистрира
код от фактура или касов бон.
6.2. Всеки участник може да участва в
Томболата неограничен брой пъти.
6.3. Печелившите от Томболата ще бъдат
изтеглени в реално време на 08.02.2022 г.
в 16:00 на случаен принцип чрез автоматична програма.
6.4. Печелившите ще бъдат обявени на
Facebook страницата и онлайн магазина
на Организатора.
ЧАСТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДАВАНЕ
И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
7.1. Всеки печеливш ще бъде уведомен
по телефон или имейл до 5 ( пет) работни
дни след изтеглянето на наградата.
7.2. За получаване на наградата си, печелившият участник се съгласява доставката на наградата да се извърши до фирмения адрес, използван при предходната
доставка на стоки.

7.5. Наградата ще бъде доставена до
фирмения адрес на печелившия участник,
чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че е спечелил.
ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът има неотменимо право
да прекрати Томболата по всяко време,
обявявайки това в съответствие с т. 2.3.
на настоящите Официални правила, в
случай, че констатира злоупотреба или
масово нарушаване на правилата, при
възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В
случай на злоупотреба, недобросъвестно
поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът
има право да го дисквалифицира.
ЧАСТ 9. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ
9.1. Спорове между Организатора на
Томболата и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът
се решава от компетентните съдилища в
Република България.
9.2. Организаторът не носи отговорност
за дефект на награда, както и за каквато
и да била вреда, причинена от наградата,
посочени в част 5. от Официалните
правила.
9.3. Организаторът не носи отговорност
при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

