
Общи условия на промоционална кампания  

„15 подаръка за 15ти септември!“ 
 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР  

1.1. Промоционална кампания „15 подаръка за 15ти септември!“ се организира и провежда от 

Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099 със седалище и адрес на управление: гр. София ПК 1784, район 

„Младост”, бул. „Цариградско шосе” №139 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/. 

 

1.2. Организаторът е изключителен собственик на търговската марка „Office 1 Superstore” и има 

неотменимо право да провежда всякакви незабранени от закона маркетингови и промоционални 

кампании за популяризиране на предлаганите от веригата „Office 1 Superstore” продукти и услуги. 

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Общите условия са публично оповестени на електронния магазин www.office1.bg и са достъпни за 

заинтересованите лица през периода на Промоционалната кампания 20.08.2019 г. – 30.09.2019 г. 

 

2.2. Всички участващи в Промоционалната кампания лица са длъжни да спазват изцяло и безусловно 

настоящите Общи условия на промоционална кампания „15 подаръка за 15ти септември“ /наричани 

по-долу за краткост „Общите условия“/ за срока на провеждането й. 

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените  влизат  

в сила от деня на публикуването им на електронния магазин www.office1.bg и стават 

задължителни за всички участници. Обект на промени могат да бъдат всички условия на 

Промоционалната кампания, включително но не само изменение на вида и/или броя на предвидените 

награди или изменение на срока за провеждане на играта. При промяна на вида или броя на посочените 

в настоящите Общи условия награди Организаторът следва да осигури други такива на същата или по-

висока стойност от първоначално обявените такива при спазване на изискванията за максимална 

стойност на всяка награда съобразно изискванията за покупка на определени продукти на обща 

минимална стойност. В случай, че участник не е съгласен с промени, същият следва да прекрати 

участието си в промоционална кампания „15 подаръка за 15ти септември!“ чрез писмено уведомление 

до Организатора, изпратено на следния имейл адрес online@office1.bg. 

 

2.4. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:  

 

„Участник“ – всяко пълнолетно физическо лице, което през периода на провеждане на 

Промоционалната кампания от 20.08.2019 г. до 30.09.2019 г. изпълни условията за участие от чл.5.2 от 

Общите условия 

 

„Промоционална кампания“ - организираната от Кооперация „Панда“ за периода от 20.08.2019 г. до 

30.09.2019 г. Промоционална кампания „15 подаръка за 15ти септември!“ 

 

„Срок на промоционалната кампания“ - период от време, започващ от началото на кампанията – 

11:00 ч. на 20.08.2019 г. и приключващ в края й – 23:59 ч. на 30.09.2019 г.   

 

„Томбола“ – лотарийна игра, в която ще бъдат включени всички направени от участниците номера на 

поръчки с цел определяне на случаен принцип чрез автоматизиран софтуер на печелившите лица, 

които ще получат осигурени от Организатора предметни награди съгласно чл.5.4 от Общите условия. 
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ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ  

3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България. 

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

4.1. В Промоционалната кампания имат право да участват всички пълнолетни физически лица с адрес 

на територията на Република България, които имат качеството участник съгласно значението му от 

Общите условия и не попадат в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия. 

 

4.2. В Промоционалната кампания нямат право да участват служителите на Организатора и членове на 

техните семейства, франчайзърите на Организатора и техните семейства, служителите на 

франчайзърите и техните семейства, както и всички лица, участвали в организацията на 

Промоционалната кампания и техните семейства. За целите на настоящите Общи условия семейство 

означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта 

степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително. 

 

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ  

5.1. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с покупка на определена стойност на 

конкретни продукти, които Организаторът едностранно е определил да участват през срока на 

провеждането й. 

 

5.2. Всяко пълнолетно физическо лице, което през срока на Промоционалната кампания изпълни 

едновременно следните условия: 

1. направи покупка по свой избор на някои от продуктите от секция „Обратно на училище“ на обща 

стойност минимум 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС в една поръчка от електронния магазин 

www.office1.bg на веригата „Office 1 Superstore” през срока на Промоционалната кампания 

2. изпрати уникалния номер на поръчката си на имейл online@office1.bg, който ще бъде видим 

непосредствено след успешно направената поръчка в електронния магазин www.office1.bg и който  

се съдържа също в изпратения до лицето автоматично генерирания имейл за потвърждение на 

направената поръчка 

участва в тегленето на томболата за избор на номера на направени поръчки с оглед определяне на 

печелившите участници, които следва да получат награда сред изброените от чл.5.4 от Общите условия. 

 

5.3. Право на участие в томболата за награди има всяко пълнолетно физическо лице, което е изпълнило 

условията по чл.5.2 от Общите условия , има адрес на територията на Република България и не попада 

в ограниченията по чл. 4.2. Всеки участник има право да участва с неограничен брой направени покупки 

от секция „Обратно на училище“ в електронния магазин www.office1.bg. Броят на направените 

покупки, отговарящи на условията за минимална стойност, увеличава шанса на съответния участник да 

спечели награда от чл.5.4 от Общите условия. Броят на изпратените имейли, съдържащи един и същ 

номер на поръчка не увеличава шанса на съответния участник да спечели награда от чл.5.4 от Общите 

условия. 

 

5.4. Организаторът осигурява един брой предметна награда за всеки изтеглен номер на поръчка по 

време на тегленето на томболата за определяне на печелившите участници. Определени са от 

Организатор са 15 (петнадесет) броя предметни награди за печелившите участници в 

Промоционалната игра, които са както следва: 

1. Комплект за рисуване с продукти на марката Faber-Castell, състоящ се от акварелни бои Connector, 

сгъваема чаша и 2 броя сгъваеми четки – 5 броя комплекта;  
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2. Комплект, състоящ се от 4 продукта: 1 брой тетрадка GIPTA Lightweight, формат A5, широки редове, 

спирала, 100 листа; 1 брой тетрадка GIPTA Lightweight, формат А5, широки редове, 40 листа; 1 брой 

тетрадка GIPTA Lightweight, формат А4, широки редове, 40 листа; 1 брой несесер Zipit Junior в 

разцветка на случаен принцип – 5 броя комплекта.   

3. Безжични слушалки T’nB # HASHTAG тип over-ear в черен цвят с hands free, Bluetooth, 3.5мм жак 

и регулируема лента за глава – 1 брой; 

4. Безжични ергономични слушалки за спорт T’nB SPЛRTЛN тип in-ear със захващане около ухото, в 

черен цвят с hands free и Bluetooth  – 1 брой; 

5. Безжични слушалки T’nB Sport Earphones тип in-ear с hands free и Bluetooth – 1 брой; 

6. Универсална мобилна батерия T’nB Powerbank с капацитет 10 000 mAh, съдържаща външен кабел 

за зареждане на мобилни устройства– 1 брой;  

7. Смарт LED крушка T’nB, с бяла светлина, 60W (800 лумена), контролирана дистанционно от 

мобилно устройство (Android и IOS) или чрез гласови команди през Google Assistant и Amazon Alexa 

– 1 брой. 

 

В случай, че Организаторът няма възможност да предостави спечелената награда поради независещи 

от него причини, той си запазва правото да награди печелившия участник със сходна награда на 

спечелената от него – друг продукт на същата или по-висока стойност. 

 

5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания: 

1. Не се допуска печеливш участник да разменя спечелената от него награда за паричната й или каквато 

и да е друга равностойност. 

2. Когато Организаторът установи извършване на злонамерени действия от страна на определен 

участник, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на томболата за определяне 

на печелившия участник и/или до възпрепятстване на останалите участници да участват в играта, 

Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от 

участие в томболата за наградите по чл.5.4 от Общите условия. 

3. При наличие на получен от Организатора имейл с валиден номер на направена поръчка в 

електронния магазин www.office1.bg; 

а. ако в нея фигурират поръчани продукти от секцията „Отново на училище“ на обща стойност 

минимум 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС, но доставката на тази поръчка е отказана или неполучена 

от клиента без вина на Организатора - този номер на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето на 

печелившите участници; 

б. ако в нея фигурират поръчани продукти от секцията „Отново на училище“ на обща стойност по-

малко от 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС - този номер на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето 

на печелившите участници; 

в. ако в нея фигурират поръчани продукти независимо от тяхната обща стойност, които не са 

включени в секцията „Отново на училище“ - този номер на поръчка няма да бъде допуснат до тегленето 

на печелившите участници; 

4. При наличие на получен от Организатора имейл с невалиден номер на поръчка този номер на 

поръчка няма да бъде допуснат до тегленето на печелившите участници; 

 

5.6. Провеждането на томболата и тегленето номерата на направените поръчки с цел определяне на 

печелившите участници за наградите от чл.5.4 от Общите условия ще се осъществи на 02.10.2019 г. на 

адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 от определена от Организатора независима комисия 

от лица, нямащи право на участие в Промоционалната кампания. Комисията ще използва 

автоматизиран софтуер за теглене на печеливши номера на поръчки, направени от всички допуснати 

участници, като ще бъдат изтеглени 15 (петнадесет) номера на поръчки на печеливши участници и 5 
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(пет) резервни номера на поръчки. С един номер на поръчка един участник може да спечели само една 

предметна награда от чл.5.4 от Общите условия. 

 

5.7. Печелившите участници ще бъдат обявени публично в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на 

тегленето на електронния магазин www.office1.bg, за което обстоятелство ще бъде направена и 

публикация на официалната Facebook страница на верига магазини „Office 1 Superstore“ 

(https://www.facebook.com/OFFICE1BG/). В същия срок служители на Организатора следва да се 

свържат чрез обаждане по телефона с всеки печеливш участник с цел потвърждаване на самоличността 

му спрямо данните от изпратения номер на поръчка и уговаряне на начина на получаване на 

предметната награда от чл.5.4 от Общите условия.  

 

5.8. Печелившият участник може по негово желание да получи наградата си в избран от него търговски 

обект от веригата „ Office 1 Superstore“ или да избере получаване по куриер на посочен от него адрес 

за доставка на територията на Република България. При избран от печелившия участник начин на 

получаване по куриер, Организаторът ще изпрати наградата чрез услугите на лицензиран пощенски 

оператор, като транспортните разходи са за сметка на Организатора.  

 

5.9. За да получи наградата си всеки печеливш участник трябва да изпълни едновременно следното: 

а. представи своята лична карта с цел удостоверяване на самоличността си и наличието на навършени 

18 години, която се връща незабавно след идентификацията на тези обстоятелства; 

б. подпише приемо-предавателен протокол, в който участникът декларира, че има навършени 18 

години и е получил наградата си. 

 

При наличие на възражения от страна на получателя, същите следва да бъдат описани в приемо-

предавателния протокол. 

 

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

6.1. Промоционалната кампания започва в 11:00 ч. на 20.08.2019г. и приключва в 23:59 ч. на 30.09.2019г. 

 

6.2. След 00:00 ч. на 30.09.2019 г. всички лица, които са изпратили номера на поръчка на имейл адрес 

online@office1.bg няма да бъдат включени в тегленето на томболата за печелившите участници. 

 

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ 

7.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално 

претърпени вреди или пропуснати ползи от тях, освен ако те са причинени умишлено от 

Организатора, негови служители или избрания лицензиран пощенски оператор. 

 

7.2. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за липсата на 

отделно изрично уведомяване за всяко свое действие по повод провеждане на кампанията и/или 

изпълнение на настоящите Общи условия. 

 

7.3. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално 

възникнали проблеми в резултат на настъпване на обстоятелства извън неговия контрол (форсмажорни 

обстоятелства) - случаи на непреодолима сила, случайни събития и т.н. 

 

7.4. Организаторът не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела при спорове относно 

собствеността на предметните награди.  
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7.5. Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са 

резултат от приемането, притежанието, употребата на предметните награди.  

 

7.6. Организаторът не носи отговорност в следните случаи: 

а. забавяне на доставката на награди, причинено не по негова вина; 

б. дефект на награда, както и за каквато и да е вреда, причинена от някоя от наградите; 

в. неполучени награди поради предоставен от участника грешни/непълни имена, адрес или телефон; 

г. в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена интернет връзка, неуспешно 

изпращане на имейл с номер на поръчка, повреда на комуникационната връзка, независимо от 

причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или 

доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа 

неизправност. 

 

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, 

обявявайки това в съответствие с чл.2.3 от Общите условия, в случай, че констатира злоупотреба или 

масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или поради други 

обективни причини.  

 

8.2. Организаторът не дължи компенсация или друга форма на обезщетение на участниците в случай 

на прекратяване на Промоционалната кампания. 

 

ЧАСТ 9. СПОРОВЕ 

9.1. Спорове между Организатора и заинтересовани от провеждане на Промоционалната кампания 

лица или такива между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност 

за постигане на споразумение се решават от компетентния орган в Република България. 

 

ЧАСТ 10. ЛИЧНИ ДАННИ 

10.1. Организаторът Кооперация „Панда“ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент 

(ЕС) 2016/679 и ще обработва личните данни на всички физически лица, които са ги предоставили 

доброволно с цел участие в Промоционалната кампания в съответствие с действащото законодателство 

и съобразно приетата от Организатора Политика за поверителност, публично достъпна на адрес 

https://www.office1.bg/poveritelnost  

 

10.2. Организаторът Кооперация „Панда“ декларира, че личните данни на всички физически лица, 

които са ги предоставили доброволно с цел участие в Промоционалната кампания ще бъдат 

използвани само и единствено във връзка с провеждането й за следните цели: 

а. име, фамилия и телефон – за идентификация на всяко лице, направило поръчка за да участва в 

тегленето на томболата за определяне на печелившите участници; 

б. име, фамилия, телефон и адрес – за изпращане идентификация на всеки печеливш участник и 

изпращане на награда чрез избрания лицензиран пощенски оператор;  

 

10.3. Всеки участник се счита за уведомен чрез Общите условия, че ангажираното за изпълнение на 

куриерските услуги юридическо лице е лицензиран пощенски оператор по смисъла на Закона за 

пощенските услуги, който извършва неуниверсални пощенски услуги, както и такива, попадащи в 

обхвата на универсалната пощенска услуга. На основание Становище на Комисията за защита на 

личните данни рег. № НДМСПО-17-604/20.06.2018г. лицензирания пощенски оператор е 

https://www.office1.bg/poveritelnost


самостоятелен администратор, поради което Организаторът не носи отговорност при евентуални 

нарушения на правата на субектите на данни. 

 

10.4. Периодът за съхранение на всички събрани от Организатора лични данни на физически лица 

през срока на Промоционалната кампания не може да бъде по-дълъг от 6 месеца след края й. 

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 20.08.2019 г. 
 


