
ПРАВИЛА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на кампанията “ПОТОПИ СЕ В 
ЕКСКЛУЗИВНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ЗА СЕТИВАТА” е 
„МЕКСОН“ ООД (наричан "Организатор" по-долу), със 
седалище: Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 266, ЕИК: 
BG115168282 и подизпълнител: "Експлора БГ” ООД.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя 
Официалните Правила, като промените влизат в сила след 
публикуването им на страницата на кампанията: nai.medix-
bg.com

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТИЕ

Кампанията е отворена за всяко физическо лице, гражданин на 
Република България, навършило 18 години (наричано 
"Участник" по-долу), с изключение на служители на 
„МЕКСОН“ ООД и служители на “Експлора БГ” ООД, както 
и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Забранено е използването на всякакви методи, които по един 
или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо 
Участника и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, 



който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде 
автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение 
изрично включва действия за:

а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) 
използване на повече от един профил от едно и също лице за 
участие в кампанията; в) използване на техники и/или 
технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално 
участие на съответното физическо лице в активността; г) 
всяко друго действие, което променя механизма за участие в 
кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой 
участник извън описания механизъм в настоящите Официални 
Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, 
като той не дължи обяснение за начините на определяне на 
опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на 
активността.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Кампанията се провежда в периода oт 25.02.2019 г. до 23:59:59 
ч. на 24.03.2019г. включително, като Организаторът си 
запазва правото да променя датите, ако поради непредвидени 
обстоятелства не може да активира кампанията до 25.02.2019 
г. или да я прекрати в обявения срок от публичното им 
оповестяване.



РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

4.1. МЕХАНИЗЪМ

За да се включи в кампанията и томболата, Участникът трябва 
да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да отиде на страницата на кампанията: nai.medix-
bg.com

Стъпка 2: Да се регистрира в кампанията.

Стъпка 3: Да приеме Официалните Правила на промоцията.

Стъпка 4: Да избере по един от ароматите, представени в 
кампанията и да отключи всички нива от пирамидата. 
Отключването става с кликване върху конкретна “съставка”, 
при което тя става видима. След отключване на всички 
съставки потребителят има право да отключи нов аромат. 

4.2. НАГРАДИ

Малки награди: 20 броя комплекти продукти Medix Alvina:

MEDIX ALVINA PRO WASH Intense Colors 1300ml- за цветни 
тъкани - 1бр.

ALVINA WHITE Active Complex 1300ml - за бели тъкани – 
1бр.



ALVINA BLACK Intense Dark 1300ml– за черни и тъмни 
тъкани – 1бр.  
MEDIX ALVINA DELUXE PERFUME Exclusive 925ml – 1бр. 

MEDIX ALVINA DELUXE PERFUME Magnetic 925ml– 1бр.

MEDIX ALVINA DELUXE PERFUME Elegance 925ml– 1бр.

Големи награди:  
3 броя ваучери за парфюм на стойност 150лв всеки.

РАЗДЕЛ 5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Един Участник може да отключи всеки аромат по един път. 
Всеки отключен аромат ще бъде зачетен за участие в 
разпределението на наградата.

Всеки Участник, изпълнил условията на промоцията, получава 
правото на участие в разпределяне на наградите, съгласно 
настоящите Официални Правила.

Печелившите за малките и големи награди ще бъдат 
определени чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието 
на комисия от трима души.

Теглене на печелившите участници ще се извърши след 
приключване на кампанията в рамките на три дни, както 
следва:



-Теглене малки награди:27.03.2019г. 
-Теглене големи награди:27.03.2019г.

Печелившите ще бъдат обявени до 3 дни след извършеното 
теглене на страницатa nai.medix-bg.com и уведомени 
посредством електронно писмо на имейл адреса, с който са 
извършили регистрация в промоцията.

РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или 
заменяни. Видът на наградата не може да бъде избиран.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да 
предостави описаните награди по причини извън неговия 
обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да 
награди печелившите с награда на сходна или по-висока 
стойност.

Печелившите получават наградите си на предоставения от тях 
адрес по куриер до 45 работни дни от получаването на 
потвърждение за спечелена награда и предоставяне на адрес за 
доставка.

Наградата се изпраща по куриер на посочения от участника 
адрес. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 (два) 
работни дни на посочените от него координати /адрес и 
телефон/ Организаторът не носи отговорност за неполучени/



недоставени награди при подаден от участника неточен или 
погрешен адрес.

Печелившите участници, които не са били открити на 
посочения от тях адрес при посещението на куриера, ще 
получат информация от къде и в какъв срок могат да си 
вземат наградата.

Печеливши, непотърсили наградите си (неизпратен адрес за 
доставка и телефон за обратна връзка) в 15 (петнадесет) 
дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото си 
на тяхното получаване.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора.

РАЗДЕЛ 7. ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална 
информация, съгласно действащата нормативна уредба по 
отношение защита на личните данни и няма да бъдат 
предоставяни на трети страни.

Организаторът използва посочените лични данни (имена, 
телефон, e-mail или други) с цел предоставяне на награда към 
всички коректно регистрирали се спрямо официалните права. 

Всеки потребител, който се е регистрирал и отбелязал в 
полето за предоставяне на достъп до своите данни, дава 



съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и 
администрирани) от „МЕКСОН“ ООД само за цели свързани с 
тази кампания. Организаторът няма да използва посочените 
данни за информиране на участниците за бъдещи активности и 
игри, организирани от „МЕКСОН“ ООД. Личните данни, 
събрани от текущата промоция, ще бъдат унижощени до 30 
дни след изтичане на настоящата промоция.

Участниците могат да откажат по-нататъшното получаване на 
електронни съобщения от Организатора, като заявят това 
писмено на адрес: dataprivacy@mexon.bg

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на промоцията не е длъжен да води 
кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на 
срока на кампанията или по други подобни поводи.

Организаторът на промоцията не носи отговорност при 
евентуално незадоволително или бавно действие на интернет 
сайта, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с 
интернет връзката на потребителите.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на 
играта и Участниците в нея се решават чрез преговори или в 
краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – 
чрез намесата на компетентните органи.



Организаторът си запазва правото да променя периода на 
кампанията, ако поради непредвидени обстоятелства, като 
забавяне на промоционални материали, срив в 
информационните системи или други форсмажорни 
обстоятелства, не може да активира играта и/или да я 
прекрати в обявения срок.


