ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯТА
„LUCKY LOVE @ PARADISE CENTER“

1. ОРГАНИЗАТОР - Търговски Център Paradise Center, „Булфелд“ ЕООД, ЕИК
175266642, със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100.

2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
Мястото на провеждане e Търговски Център Paradise Center. Участието в
промоционалната кампания е обвързано с покупка.

3. ПЕРИОД НА ИГРАТА
Период на играта: от 09. 02. 2019г. до 16.02.2019г.

4. УЧАСТНИЦИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Правото на участие в играта е обвързано с покупка.
Участници могат да бъдат: физически лица, посетители на Търговския Център,
които имат навършени 16 години,
Участниците следва да:
• Са направили покупка в някой от търговските обекти в Paradise Center на
стойност на/над 20.00 лева, доказана с предоставянето на един / няколко
касов/и бон/а;
• Са посетили бюро „Информация“, находящо се на ет. 0 / от 10:00 до 22:00
часа от понеделник до петък/;
• или са открили херувимите на Paradise Center, намиращи се на ет.+2 в
периода от 09.02.2019 до 16.09.2019г., в следните часови диапазони:
9 и 10 февруари – от 11:00 до 21:00ч.
11, 12 и 13 февруари – от 14:00 до 18:00ч.
14 февруари – от 11:00 до 21:00ч.
15 и 16 февруари – от 14:00 до 18:00ч.
• поставен е мокър печат на представената касова бележка, като по този
начин се получава възможност да бъде изтеглена една промоционална
карта и да бъде спечелена отстъпка, ваучер или награда предоставени от
търговските обекти в Paradise Center. Гърбът на всяка картичка съдържа
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скреч поле, което при изтриване дава
отстъпка, ваучер и/или награда.

информация за съответната

Един касов бон на стойност на/над 20.00лв. дава право на едно участие.
За един или няколко касови бонове сформиращи до три пъти по- голяма от
20.00 лв. сума, участникът има право на брой участия кратни на 20, но не повече
от 3 участия с един или повече касови бонове на ден.
В играта не участват касови бонове получени при заплащането на комунална
услуга или интернет на територията на Търговския Център.
В играта нямат право да участват служителите на „Булфелд“ ЕООД, както и
служителите на наемателите в Търговския Център.

5. НАГРАДИ

•

Наградите са:
3 Уикенда за двама в RIU Pravets Golf & SPA Resort

•

Radiant Professional Make Up - 100бр. 15 минутна демонстрация "Перфектна
кожа" и 1 бр. фон дьо тен в специален размер

•

Funtopiа - 5 бр. ваучера за 15.00 лв.

•

Douglas - 2 000бр. ваучери на стойност 10 лв. при покупка над 30лв. на всички
продукти с марка Douglas

•

Bridal Fashion- 209 бр. ваучера за 20 % отсъпка за колекции 2019 на
Roccobarocco,Pronovias, Enzoani, Sherri Hill

•

Pick N'Mix- 50 бр. Линдор метално сърце

•

Синтетична ледена пързалка Ice Synthetic Rink- 5бр. Ваучери за услуга на
стойност 6.00 лв. И 10 бр. ваучери с 10% отстъпка

•

Goto Jewellery and Diamonds- 5 бр. Карти за 10 % отстъпка

•

Cliché- 20 бр. Ваучера за 10% отстъпка, 30 бр. Ваучера за отстъпка 5% и 3бр.
Тениски с лого Cliche

•

Dance Station- 20 бр. Ваучери по 12.00лв. и 40 бр. Ваучера за 10% отстъпка

•

Сладкарница Неделя- 300 бр. талони за био кафе + парче торта

•

Avi Center- 2 бр. Брошки на белгийската марка Chartage

•

KFC- 10 бр. KFC чека на стойност 12.00 лв., 100 бр. ваучера за 10% отстъпка в
KFC Paradise /Не важи за промоционални оферти, детско меню, продукти с
цени под 3.00лв./
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•

Dunkin' Donuts- 10 бр. Dunkin' Donuts чек на стойност 9.00лв., 100 бр. ваучера
за 10% отстъпка в Dunkin' Donuts Paradise

•

Pandora- 5 бр. ваучера по 20.00лв. всеки със срок 6 месеца

•

Thomas Sabo- 5 бр. ваучера по 20.00лв. всеки със срок 6 месеца

•

UNOde50- 5 бр. ваучера по 20.00лв. всеки със срок 6 месеца

•

Grand Optics- 2 бр. ваучера по 50.00 лв., 10 бр. ваучера за 30% отстъпка за
стоки на редовна цена

•

Zeiss Experience Center- 2 бр. ваучера по 50.00 лв., 10 бр. ваучера за 30%
отстъпка за стоки на редовна цена

•

COFFEESHOP- 100 бр. ваучери всеки за 20 % отстъпка

•

Massimo Zardi- 14 бр. Ваучера по 30 лв.* разбери как в магазина, 14 бр.
ваучера за 10% на всичко

•

Тайландски сладолед- 500 бр. ваучери за отстъпка 20% на всичко, 1 бр. ваучер
за 20.00 лв.

•

Pepina M- 20 бр. Ваучера за 10% отстъпка за нова и не намалена стока

•

Starbucks- 25 бр. ваучера за 30% отстъпка

•

Vip Shop- 100 бр. ваучера за 20% отстъпка

•

Рефан- 3 бр. луксозни сапуни в кутия

•

Golden Rose- 50 бр. ваучери "Купете продукти Golden Rose за 20 лв., платете
16 лв.!", 50 бр. "Купете продукти Golden Rose за 10 лв. - вземете подарък мини
червило!"

•

Lenovo Exclusive Store- 200 бр. ваучери с 5% отстъпка на всичко без
смартфони

•

Bra+Studio - 20 бр. ваучера за 20% отстъпка всеки

•

Happy Socks - 100 бр. ваучера за 10% отстъпка всеки

•

Etam - 100 бр. ваучери за 15% на ненамалени и непромоционални артикули

•

1001 Пантофки - 50 бр. ваучери за 15% отстъпка на ненамалени и
непромоционални артикули

•

Paula Venti - 5 бр. Дамски кожен ключодържател, 5 бр. Дамски кожен
визитник, 5 бр. Дамска кожена козметична чантичка, 5 бр. Текстилна чанта за
лаптоп

•

TUDORS - 25 бр. мъжки вратовръзки
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•

Celio Paradise - 50 бр. ваучера за 20% отстъпка на Нова Колекция Пролет Лято
2019

•

Raffy ет.0 – 341 бр. ваучери за 30% отстъпка на топли напитки

•

Pompea ет.1 – 3 бр. ваучери за 30 лв.

•

MAC ет.0 – 5 бр. експресна грим услуга (с предварителна резервация), 20
ваучера с 20% отстъпка за покупка над 100 лв; (ваучерите изключват покупките
на VG, Mini MAC, нови колекции)

•

Anabel Arto ет.1 – 100 бр. ваучери за 20.00 лв. при покупка над 100.00 лв.

•

Levi's ет.1 – 30 бр. ваучери за 100.00 лв. при покупка на яке Levi's

Търговски Център Paradise Center, „Булфелд“ ЕООД не носи отговорност за
условията и реда на предоставянето на наградите от търговските обекти.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите се получават от/ в съответния търговски обект, който предоставя
наградата обозначена на гърба на всяка карта, след изтриване на скреч полето
при представяне на картичката до 30.03.2019г.
При загубване или непредоставяне на картичката в търговския обект
предоставящ конкретната награда, отстъпка или ваучер, участникът няма да
получи своята награда.
Участниците спечелили награда „Уикенда за двама в RIU Pravets Golf & SPA
Resort“ ще получат наградата си от бюро „Информация“, находящо се на ет. 0
в Търговски Център Paradise Center след подписване на приемо-предавателен
протокол, от печелившия участник и служител на бюро „Информация“.
7. ДРУГИ:
С участието си участникът дава изричното си съгласие, личните му данни и
данните, които се отнасят до провеждането на промоционалната кампания, да
бъдат съхранявани и обработвани за целите на промоционалната кампания на
Търговския Център. Paradise Center информира участниците, че обработването
на личните данни се извършва законосъобразно и добросъвестно в съответствие
със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/EО (Общ
регламент относно защитата на данните).
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С участието си участниците се съгласяват, в случай, че спечелят награда, да
бъдат фотографирани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното
простронство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото
и да било възнаграждение от страна на Организатора.
Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на
замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.
Търговски Център Paradise Center, „Булфелд“ ЕООД не носи отговорност за
престоя на печелившите участници в RIU Pravets Golf & SPA Resort.
В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които
Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати
настоящата кампания. Участниците ще бъдат обявени посредством официлано
обявления в сайта на Paradise Center. В тези случаи Организаторът не носи
отговорност пред участниците за нанесени щети. Посоченото право е
неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи
компенсации на участниците в нея.
Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява
изрично изявление със следното правно значение:
1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за
участие и общи условия на играта, подробно посочени в заглавието на текста;
2. Участникът желае да участва;
3. Участникът се съглася да посочи лични данни и данни за контакт, като се
задължава да предостави точна и вярна информация относно личните си данни,
както и относно данните за контакт с тях – две имена и телефон – мобилен, при
необходимост.
4. Участникът, се съгласява личните данни и данните за контакт, предоставени
на Организатора, да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства,
от Организатора за целите на администрирането на настоящата наградата и
за целите на рекламата (вкл. директен маркетинг и изпращане на търговски
съобщения).
5. Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията
си в официалната Фейсбук страница на Paradise Center, както и на сайта
www.paradise-center.com, а евентуално и в други медии, за което те няма да
изискват никакво заплащане или обезщетение.

8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
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Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще
бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната,
спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Настоящите условия са публикувани на www.paradise-center.com, като
информация за играта може да се получи и в Paradise Center на бюро
Информация, ет.0.
Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите
условия през периода на промоционалната кампания LUCKY LOVE @ PARADISE
CENTER. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на
интернет страницата www.paradise-center.com
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