ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„ПРОБИОТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА АКТИВИА!“
С участието си в Промоцията, участниците декларират, че са се запознали с
условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани
като „Официални Правила“ или „Правилата“) и се задължават да ги спазват.
На вниманието на всички участници в Играта:
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение, Ви
уведомяваме, че девето последно теглене, предвидено да се състои на
16.03.2020г., се отлага до преминаване на извънредната ситуация. Условията,
които обуславят правото на участие и правилата за определяне на печеливши
участници чрез това теглене остават в сила и непроменени. За информация отн.
актуални промени – следете интернет страницата: www.aktivia.bg и настоящите
Правила.
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Охридско
езеро” № 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват всички условия,
определени в настоящите Официални правила, наричани по-долу за краткост
„Правила“. Правилата на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на
продължителността й на Интернет страницата: www.aktivia.bg . Организаторът
на играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет
страницата: www.aktivia.bg. Участниците в играта следва сами да следят за
промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги
информира по друг начин за направените промени.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко
време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят
форсмажорни
обстоятелства
(като
поройни
дъждове,
наводнения,
снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи
температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар,
производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.).
В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане
на продукти.
3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на
„ДАНОН СЕРДИКА“ АД“: 02 93 004 93.
РАЗДЕЛ II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се провежда през периода 10.01.2020 г. – 10.03.2020 г. на
територията на Република България. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото
да промени датата на началото, ако поради непредвидени обстоятелства не
може да активира играта на 10.01.2020 г., като това обстоятелство следва да е
надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе.
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВОТО НА
ДАННИ

УЧАСТИЕ. ЛИЧНИ

5. Право да участват в Промоцията имат физически лица с постоянен адрес в
България, навършили 18 години към датата на вземане на участие, с изключение
на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД и “ДНК ГЛОБЪЛ ГРУП” ЕООД, както и
членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им
данни да бъдат обработени при условията, посочени в настоящите правила и в
Декларацията за защита на поверителността на личните данни, достъпна на
Интернет страницата на www.aktivia.bg. За целите на играта ще бъдат
обработени лични данни в необходимия минимум, а именно – име, фамилия и
имейл на участниците, необходими за извършване на валидна регистрация за
участие в сайта http://aktivia.bg. От печелившите участници ще бъдат събрани
допълнителни данни – три имена, адрес за доставка и телефон за връзка, като
по преценка на получателя, адресът за доставка може да бъде адрес на
куриерска служба. Събраните данни ще бъдат заличени в срок от 2 месеца,
считано от датата на приключване на Промоцията.
6. Участието в Промоцията е обвързано със
задължително закупуване на
минимален брой продукти с марка „Активиа“ наричани за краткост
промоционални продукти или само „Активиа“ и регистрация на фискалния бон от
съответната покупка през периода на провеждане на промоцията. Не се допуска
участие в случаи на покупка и/или регистрация, извършени извън рамките на
този период.
7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които
използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни или не отговарят на
някое от условията за участие в играта. В тези случаи решението на
Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни
последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
РАЗДЕЛ IV. НАГРАДИ и МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
8. За целите и при условията за провеждане на играта ще бъдат раздадени общо
300 бр. кутии с подаръци. Всяка кутия съдържа брандирана ръчно изработена
керамична купа Активиа 360мл, брандирана метална лъжица Активиа и пакет
мюсли.
9. Механизъм за участие
9.1 За да вземете участие в играта и да получите възможност да спечелите една
от обявените 300 кутии с подаръци, следва през периода на провеждане на
промоцията да изпълните следните задължителни стъпки:
Стъпка 1 : закупете наведнъж най-малко 3 /три/ броя продукти с марка Активиа
от търговски обект в страната. Запазете касовия бон от покупката.
Стъпка 2: посетете сайта на Активиа за България: http://aktivia.bg и се
регистрирайте за участие като посочите номера и датата на фискалния бон от
покупката, две имена и имейл адрес, който ще бъде използван за
кореспонденция чрез платформата за регистрация.

9.2. С изпълнението на горните стъпки, потребителите изрично декларират, че
желаят да участват в играта, отговарят на всички условия за участие, запознати
са и приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват. В случай, че
след определяне на печелившите участници се установи, че участник не
отговаря на задължителните условия и/или по един или друг начин е нарушил
настоящите Правила, правото му да получи наградата се отнема и наградата му
се преразпределя по установения по-долу ред.
9.2 Обърнете внимание:
9.2.1. Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.
9.2.2. Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове,
доколкото всеки бон удостоверява различна покупка на най-малко 3 /три/ броя
продукти с марка Активиа, закупени през периода на провеждане на промоцията
от търговски обект в страната.
9.2.3. Всяка валидна регистрация на фискален бон за покупка, извършена при
горните условия се приема за една възможност за печалба. При покупка на
повече от 3 /три/ продукта Активиа, чиито общ брой е кратен на 3 или може да
бъде разделен на 3 с остатък ( например 6 или повече, 9 или повече, 12 или
повече и т.н.), потребителят има право да регистрира всички закупени от него
продукти и респективно да увеличи шансовете си за печалба, при условие, че
покупката на всяка група от най-малко 3 /три/ продукта е отразена в
отделен фискален бон и потребителя регистрира отделните касови бонове.
Пример: потребител, закупил наведнъж 6 /шест/ продукта Активиа, може да
участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за
печалба, но за целта следва да изиска от търговския обект два касови бона за
две отделни покупки и да регистрира двата отделни касови бона, всеки от които
удостоверява покупката на 3 /три/ промоционални продукта. Потребител,
закупил 7 /седем/ продукта може да регистрира 2 касови бона – един за покупка
на 4 /четири/ и един за покупка на 3 /три/ продукта и да участва с две регистрации.
Потребител, закупил 9 /девет/ продукта, може да участва с три регистрации ако
регистрира 3 /три/ касови бона, всеки от които за покупка на по 3 /три/ продукта
и т.н. Всеки бон за покупка на най-малко 3 /три/ продукта, регистриран в
системата, се брой за отделна регистрация, респективно отделна възможност за
печалба.
9.2.4 Всеки регистрирал един или повече фискални бонове за участие, който не
е бил определен за печеливш при съответно теглене, участва в следващите
тегления до края на промоцията. Един участник може да спечели награда само
веднъж.
10. Определяне на победителите:
10.1. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип в присъствието
на нотариус и комисия, определена от организатора. Разпределението на
наградите (тегления) ще се осъществи на следните дати и при следните
условия:
• Първо теглене на 20.01.2020г. – 33 бр. награди;
• Второ теглене на 27.01.2020г –33 бр. награди;
• Трето теглене на 03.02.2020г –33 бр. награди;
• Четвърто теглене на 10.02.2020г – 33 бр. награди;

•
•
•
•
•

Пето теглене на 17.02.2020г – 33 бр. награди;
Шесто теглене на 24.02.2020г – 33 бр. награди;
Седмо теглене на 02.03.2020г – 33 бр. награди;
Осмо теглене на 09.03.2020г – 33 бр. награди;
Девето последно теглене на 16.03.2020г – 36 бр. награди. – отложено до
за неопределено време във връзка с обявеното извънредно положение
на територията на България. Тегленето ще се проведе при същите
условия за участие и печалба, след преминаване на извънредната
ситуация.

Във всяко теглене участват фискалните бонове, регистрирани до 24:00ч. на
датата, предхождаща съответното теглене, които не са били обявени за
печеливши при предходни тегления. Един участник може да спечели награда
само веднъж.
10.2 Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта http://aktivia.bg чрез
публикуване на посочените от тях име и фамилия най-късно до: 18:00ч. в деня,
следващ датата на съответното теглене и ще бъдат информирани с мейл в
рамките на 48 часа от изтеглянето им.
10.3 Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин
изкуствено увеличават възможността за печалба. Всеки Участник, който се опита
да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от
Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е
окончателно.
10.4. Определяне на резервни печеливши участници: при всяко теглене ще
бъдат определени по петима резервни печеливши участници (резерви).
Резервните печеливши участници следва да отговарят на всички условия за
участие, определени в настоящите правила. Резервните печеливши участници
имат право да получат награда по реда на изтеглянето си в следните случаи:
•
•

•

основен печеливш участник, не предостави данни за доставка, в
определения от Организатора срок.
основен печеливш участник, не приеме наградата си в рамките на срока,
определен от съответната куриерска служба (в случаите, в които адресът
за доставка е офис на куриер) или респективно – не може да бъде открит
на посочения от него адрес и телефон и не приеме наградата си от офис
на куриер в срока, определен от куриерската служба (в случай,
получателят не бъде открит на посочения от него адрес и наградата е
оставена в офис на куриерска служба).
по отношение на основен печеливш се установи, че е нарушил и/или не
отговаря на условията за участие в промоцията, определени в
настоящите правила или се е отказал от правото си да получи награда.

В горните случаи основният печеливш участник губи правото си да получи
награда и да участва в следващи тегления, а неполучената от него наградата се
разпределя на резервен печеливш, определен при същото теглене, при което е
определен и основния печеливш участник. . Пример: ако основен печеливш,
определен при първо теглене не може да получи награда, наградата се
разпределя на резервен печеливш, определен при първо теглене. Ако основен
печеливш от второ теглене не може да получи награда, наградата се разпределя
на резервен печеливш, определен при второ теглене и т.н.

11. Получаване на наградите:
11.1. Печелившите участници, ще бъдат публикувани на сайта www.аktivia.bg и
известени на посочения от тях имейл адрес. В отговор на този имейл, в рамките
на 5 календарни дни от датата на получаване на уведомлението, печелившите
следва да предоставят данни за доставка на наградата - точен адрес на
територията на Република България и телефон за връзка. По преценка на
печелившия, адресът за доставка може да бъде адрес на офис на куриер.
Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, при
условие че печелившият изрично заяви желанието си за това към момента на
изпращане на данните за доставка и посочи имената на реалния получател. В
тези случаи Организаторът не носи отговорност за предаване на наградата от
получателя на печелившия участник. Наградите ще бъдат връчвани срещу
предоставяне на документ за самоличност, чиито данни съвпадат с данните на
получателя, предоставени от печелившия участник. При връчване на наградите
получателят трябва да представи на служителя на куриерската служба
фискалния бон, удостоверяващ покупката.
11.2. Наградите ще бъдат доставяни до посочения печелившия участник адрес
не по-късно от 20 работни дни след получаването на данните за доставка.
Преди доставка куриерът ще прозвъни получателите. В случай, че получателя
не може да бъде открит на посочения личен адрес, наградата ще бъде доставена
до най-близкия офис на куриер, а на адреса ще бъде оставена бележка с
информация за това. Наградите следва да бъдат потърсени от офис на куриер в
рамките на срока за получаване, определен от съответната куриерска служба.
Наградите, останали непотърсени в
рамките на определения срок, се
разпределят на резервните печеливши участници, съобразно процедурата,
посочена по-горе.
11.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична
равностойност или с друга награда!
11.6. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде
доставена, поради непълен или неточен адрес за доставка и/или невалиден
телефон за контакти.
РАЗДЕЛ V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
15. С изпълнение на задължителните стъпки за участие в промоцията,
участникът изрично декларира желанието си за участие, запознаването и
приемането на настоящите правила и съгласието си за обработка на неговите
лични данни за целите на играта, при условията, посочени в настоящите правила
и Декларацията за поверителност, достъпна уеб страницата www.aktivia.bg.
16. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за
непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други
подобни поводи.
17. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и
участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при
невъзможност да се постигне съгласие – съгласно разпоредбите на българското
законодателство.

18. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни
обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици,
градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др.,
блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни,
правителствени забрани, ембарго, стачки и др.), които възпрепятстват
реализацията на играта и/или доставката на наградата.
19. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално
незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.
20. За администриране на участниците, включването им в томболите за награди
и изтегляне на печелившите участници, както и разпращане доставка на
наградите, Организаторът ползва услугите на “ДНК ГЛОБЪЛ ГРУП” ЕООД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121783198,
със седалище и адрес на управление: София, бул. Шейново №11Б,
представлявано от Любица Петковска.
21. С приемането на настоящите Официални правила участниците
потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или
друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на
интелектуална собственост или авторски права и други производни или
свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като
титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е
компенсация или възнаграждение в тази връзка.
22. Организаторът не носи отговорност за скрити недостатъци, повреди, дефекти
и/или липсващи елементи на предоставените награди – тази отговорност, така
както и гаранционните условия се поемат от производителя на съответната
стока. Организаторът не носи отговорност за щети и повреди по време на
транспортирането на наградите – тази отговорност се носи от куриерската
служба, чрез която същите са били доставени.
Дата на публикуване и/или последна актуализация: 16.03.2020г.

