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Условия за участие в промоция „Блендери” на Bosch 

1. Организатор 

1.1 Настоящата промоция „Блендери“ ("Промоцията") се организира от БСХ Домакински уреди 
България ЕООД, ЕИК 201796449, София, бул.Черни връх 51Б, Бизнес Център ФПИ („Организатор“). 

1.2 Осъществяването на промоцията се извършва от упълномощената за целта от Организатора 
Агенция Маркетингови комуникации ЕООД, ЕИК 131429212, София, ул."Фр. Жолио-Кюри" 48, ет. 2 
(„Агенция“). 

1.3 Настоящите общи условия („Общите условия“) са достъпни на https://promotion-bshhome.bg/blenders/  

2. Право на участие 

2.1 Право на участие имат пълнолетни физически лица с местожителство в България, които отговарят 
на условията по точка 4 по-долу и не попадат в изключенията, предвидени в точка 2.2 („Участникът“). 

2.2 На участие нямат право: 

2.3 Служители и ръководни кадри на Организатора и свързаните с него дружества, както и 
упълномощени от Организатора консултанти и рекламни агенции, и техните служители, и ръководни 
кадри; 

2.4 доставчици и клиенти на Организатора, както и техните служители и ръководни кадри, и свързаните 
с тях дружества, както и упълномощени от доставчици и клиенти консултанти и рекламни агенции; 

2.5 членовете на семействата и домакинствата на посочените в точка 2.3. групи лица. 

3. Предмет и период на Промоцията 

3.1 При спазване на условията на точка 4 от настоящите Общи условия, всеки Участник, закупил нов 
уред – блендер с марка Bosch ("Промоционален уред") изброени изрично в таблицата по-долу, и 
отговорил на въпрос, свързан с характеристиките на уреда, в периода 1.07.2021г. до 31.12.2021г. 
("Промоционален период") при търговец в България, участващ в настоящата промоция, има право 
да получи като подарък 1 брой ваучер за стойността от 50 лв., за покупка в магазин Decathlon / Sport 
Depot ("Подаръка"). 

 

Модел Наименование 

MMBV622M VitaMaxx 

MMBV625M VitaMaxx 

MMBH6P6B VitaBoost 

3.2 Търговците, участващи в промоцията, са посочени на https://www.bosch-home.bg/dealer-locator 
  

https://promotion-bshhome.bg/blenders/
https://www.bosch-home.bg/dealer-locator


4. Участие в промоцията 

4.1 За да участва в Промоцията, Участникът трябва да е закупил Промоционалния уред в рамките на 
Промоционалния период от участващ търговец в България и  да регистрира Промоционалния уред 
на https://promotion-bshhome.bg, като попълни изцяло регистрационната форма за участие в 
Промоцията и отговори на въпрос, свързан с характеристиките на уреда, не по-късно от 4 седмици 
след датата на покупка. За дата на покупка се счита датата, посочена върху касовия бон за покупка 
на Промоционален уред. 

4.2 Правото на Подарък може да бъде заявено само еднократно от един Участник в рамките на 
настоящата Промоция. Извършва се проверка за верността на отговора по зададения въпрос, на 
регистрираните продуктови данни и дублиращите се адреси. Повече от едно участие чрез 
предоставяне на различни адресни данни или няколко адреса, както и други манипулативни 
действия, водят до незабавното изключване на участника от Промоцията. 

4.3 Участници с не навреме изпратени, нечетливи, непълни или по друг начин грешни данни нямат право 
на участие. 

4.4 Всички Участници, които са попълнили в срока по т.4.1. пълни, четливи и точни данни съгласно 
регистрационната форма за участие, получават Подарък. 

5. Изпращане на Подаръка 

5.1 Изпращането на Подаръка – 50 лв. ваучер се извършва от Агенцията по електронен път  на 
посочения от Участника имейл адрес. Изпращането се извършва автоматизирано и, след като изцяло 
попълнените данни за участие, регистрирани в съответния срок, постъпят в Агенцията съгласно 
точка 4. Изпращането на Подаръка е за сметка на Организатора. 

5.2 При грешки в имейл адреса на Участника, той/тя няма право на повторно изпращане. 

6. Защита на лични данни 

6.1 Телефонният номер, посочен от Участника, ще бъде използван само при евентуални въпроси в 
рамките на Промоцията (напр. при проблеми с изпращането). 

6.2 Организаторът и Агенцията полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването 
на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на Общия регламент 
относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни. 

6.3 Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за 
Участника или за участието му в промоцията и да не предоставя събраната информация на трети 
лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

 •      е получил изричното съгласие на Участника  
 •      информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  
 действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при 
 спазване на законово установените процедури 
 •      други, посочени в закона случаи. 

7. Други 

7.1 Участник, получил Подарък, не може да избира друг подарък, нито да заменя подаръка за друг, 
включително и срещу допълнително заплащане, нито да иска неговата равностойност в пари. 

7.2 Организаторът си запазва правото да променя, допълва или прекратява предсрочно тази Промоция 
без предварително известие и без промяна на Подаръка. При промяна, новите Общи условия (или 
предсрочното прекратяване на Промоцията) ще бъдат публикувани и ще са в сила, считано от 
момента на публикуването им на https://promotion-bshhome.bg/blenders/ 

7.3 За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.  

7.4 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при 
следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се 
отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София. 

С регистрация си за участието в настоящата Промоция, Участниците потвърждават, че отговарят на 
условията за участие в нея, както и че са прочели и разбират информацията за обработка на лични 
данни, запознати са и се съгласяват с настоящите Общи Условия. 
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