
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА / ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 "НА МОРЕ С METELLI" 
 

 ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

 Организатор на Играта "  НА МОРЕ С METELLI " е „ЕВРО 07" АД, със седалище и адрес на управление: град 
София 1574, бул. „Цветан Лазаров“ 90 ,вх.1 ,ет.2 , ЕИК: 130433439. 

 ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 Официалните правила са изготвени и ще бъдат оповестени в съответствие с действащото българско 
законодателство. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на промоционалната 
игра, както и редът за определяне на печелившите участници в играта и връчването на наградите. Участниците 
в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта. 

 
Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Играта в съответствие с 
тези Правила и закона, като е задължен незабавно и публично да оповести съответните допълнения и 
промени. Всяко решение на Организатора в хода на Играта, взето в съответствие с тези Правила и закона, ще се 
счита за окончателно и обвързващо за участниците. 

 Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта www.euro07.bg за целия период на 
Играта. 

 ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

 
Играта се организира и провежда на територията на Република България. В Играта могат да участват само 
Участващи продукти, закупени на територията на Република България. Наградите се доставят само на 
територията на Република България. 

 ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

 
Промоционалната кампания, наричана по-долу „Играта", се организира с рекламна цел за популяризирането 
на марките и продуктите, предлагани от Организатора, и ще се проведе съобразно разпоредбите на тези 
Правила в периода от 00.00 часа на 31.05.2021 г. до 23.59 часа на 25.07.2021 г. Крайната дата, до която 
участниците могат да получат наградите си, е 30.07.2021 г.  

 ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА: 

В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, пребиваващи на територията на 
Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.  
Когато продуктът е закупен от юридическо лице, промо-талонът се предава на физическо лице  (представител), 
посочено от представляващия юридическото лице като упълномощено физическо лице да получи продукта. 
Ако клиентът предпочита продуктът да му бъде доставен на място чрез разнос или куриер, промо-талонът се 
прикрепя към съответния съпътстващ документ (протокол, стокова разписка или фактура).  

 
ЧАСТ 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ 
В Играта нямат право да участват служителите на „ЕВРО 07” АД, както и членовете на семействата им, или 
свързани с тях лица. 

http://www.euro07.bg/


 ЧАСТ 7. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

 В Играта участват всички продукти, предлагани в търговската мрежа на "ЕВРО 07" АД с търговска марка 
"METELLI" (наричани за краткост „продуктът/ите“). 

При закупуването на продукти с търговска марка „METELLI“ на стойност по-голяма или равна на 20 лева с ДДС, 
ще получите специална промо-карта със скреч покритие. При изтъркването на скреч покритието ще видите или 

предметна награда или една от буквите „M“,”E”,”T”,”E”,”L”,”L”,”I”. Съберете всички букви 

„M“,”E”,”T”,”E”,”L”,”L”,”I” и печелите морски уикенда за двана на българското черноморие. 

  
ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

 
НАГРАДА 

БРОЙ 
НАГРАДИ 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА 

ZX WINDSC. SUMMER 1L 900 Лятна течност за чистачки 

21164X0.5 280 Спрей почистващ спирачни апарати 0,5L 

C10 285 Спрей универсален смазочен 

AN010046 15 Вилица за демонтаж на шарнири 

R4802 15 Тресчотка 1/4 72 зъба 

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ  5 Инструменти комплект 94бр. 1/2 и 1/4 със 72 зъба тресчотка 

УИКЕНД ЗА ДВАМА 30 Морски уикенда за двана на българското черноморие 
 

 Допълнителна информация за наградите: " УИКЕНД ЗА ДВАМА " 

След предоставянето на буквите „M“,”E”,”T”,”E”,”L”,”L”,”I” в търговски обект на „ЕВРО 07“ АД или на 
търговски представител в рамките на 10 работни дни на печелившия участник ще му бъде предоставен ваучер 

за  морски уикенда за двана на българското черноморие. 
Ваучерът е за 2 нощувки (петък - неделя) за двама човека с включени закуски и вечери.  
Наградите „УИКЕНД ЗА ДВАМА“ се организират от туристическа агенция "Александър Тур" със седалище: гр. 
София ул. „Поп Богомил“ 44, е-mail: outgoing@alexandertour.com , телефон: 0878 41 41 50 
Използването на наградата изисква предварителна резервация от страна на Александър Тур за избраните от 
Вас дати. Ваучерите могат да бъдат използвани не по-късно 25.09.2021 г. 

 ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

 
По време на периода на Играта, срещу закупуването на продукт/продукти с търговска марка "METELLI" на 
стойност по-голяма или равна на 20 лева, участниците ще получат промо-талон със скреч покритие, което 
трябва да се изтрие. След изтриването на скреч покритието, участниците ще видят или наименованието на 

предметната награда, която печелят, или една от буквите „M“,”E”,”T”,”E”,”L”,”L”,”I”. Ако участникът събере 

всички 7 букви „M“,”E”,”T”,”E”,”L”,”L”, и“I“ печели морски уикенда за двана на българското черноморие. 
От лицевата страна на всеки талон може да се види наименованието на играта, логото на търговската марка, 
участваща в Играта, предметната награда, или буквата, намиращи се под скреч покритието. 

От обратната страна на всеки талон, участникът ще намери наименованието на Играта, наградите, 
продължителността на Играта, както и друга полезна информация. 
 

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Играта. 

mailto:outgoing@alexandertour.com


Участниците, събрали промо-талони с буквите „M“,”E”,”T”,”E”,”L”,”L”,”I”, е необходимо да ги предоставят в 
обект на „ЕВРО 07“ АД, не по-късно от 27.07.2021 г., заедно с телефон за контакт.  В рамките на 10 работни дни 
на печелившия участник ще му бъде предоставен ваучер за  морски уикенд за двама на българското 
черноморие. Ваучерите могат да бъдат използвани до 25.09.2021 г.  

Предметните награди могат да бъдат получени от съответния търговски обект, от който потребителят е закупил 
промоционалния продукт в срок до 30.07.2021 г. 
 
Във връзка с ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, Организаторът не е страна при спорове между 
представляващите юридическото лице  и техните представители.   

 ЧАСТ 10. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КОДОВЕ 

 Промо-талоните, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се чете предметната награда 
или буквата, както и фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни. Решението 
принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма 
право да получи наградата. 

Организаторът не носи отговорност за печатни грешки, нечетливост или друго несъответствие на буквите. 

 ЧАСТ 10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПОРАЖДАЩИ СЪМНЕНИЕ 

 Организаторът е отговорен за предоставянето на информация във връзка с Играта. При наличие на съмнения, 
за въпроси и проблеми, свързани с Играта, Организаторът организира телефон за връзка, въпроси и проблеми:       
0879 123 092 всеки делничен ден: от понеделник до петък от 9:30 до 17:30 часа e-mail: igra@euro07.bg 

 ЧАСТ 11. РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИГРАТА 

 Играта ще бъде разгласявана посредством рекламни материали и други в търговските обекти на "ЕВРО 07" АД, 
както и всякакъв друг вид реклама, а също и в интернет страницата на Организатора: www.euro07.bg 

 ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ 

 Организаторът няма задължението да осъществява комуникация или да води кореспонденция с неспечелили 
участници, които биха могли да имат претенции, възникнали във връзка с раздаването на наградите. 

 Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на Участващи продукти, 
награди или промо-талони с букви. 

 
Споровете, свързани с правото на собственост върху Участващи опаковки или промо-талони с букви не засягат 
и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални 
правила. 

 
Организаторът не отговаря за качеството на наградите. 

 
ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 

 Всички награди са персонални, не могат да бъдат преотстъпвани  и  да  се  разменят  за други заместващи 
услуги, стоки, или паричният им еквивалент. Прехвърлянето на наградите на трети лица (чрез продажба, 
дарение или друг способ) е забранено. 
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ЧАСТ. 14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 
Организаторът се задължава да спазва приложимото законодателство, относно защитата на личните данни, 
събрани по време на Играта. Организаторът гарантира поверителността на личните данни, предоставени от 
участниците съгласно Закона за защита на личните данни. Организаторът на Играта ще събира и обработва 
личните данни (три имена и телефон), предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във 
връзка с Играта и в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС, Закона за защита на личните 
данни и българското законодателство. След приключване на Играта и свързаните с нея дейности, базата данни 
за всички участници ще бъде изтрита. 

 
ЧАСТ 15. СПОРОВЕ 
 
Всякакви потенциални спорове между Организатора и участниците в тази Игра следва да се решават по 
взаимно съгласие, а в случай, че това не е възможно - споровете ще се отнасят за разрешаване пред 
компетентния съд. 
 

ЧАСТ 16. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 

 Организаторът има право едностранно и предсрочно да прекрати Играта на всеки етап, чрез съответно 
оповестяване,  в случай на съществено нарушение или злоупотреба с Правилата, или  при  възникване на 
форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора. 

В горните случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не дължи на участниците в играта 
връщане на закупени по време на Играта продукти, освен в случаите изрично предвидени в Закона за защита 
на потребителите и нормативните актове. 

 ЧАСТ 17. ДРУГИ 

 Участието в тази Игра предполага приемане от страна на участника на настоящите Правила.  
 

 


