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Чл. 1 (Общи разпоредби) 

(1) Настоящите общи условия определят 
условията за участие в промоционалната кампания 
(по-нататък в текста „Кампанията”) „ПРОМОЦИЯ 
НА CONTINENTAL”. Кампанията ще се осъществи 
от организатор на територията на Република 
България. 

(2) Организатор на конкурса с награди: Agencija 
101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, 
Словения (по-нататък в текста: „Организатор”) за 
клиента Continental Adria pnevmatike d. d., 
Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, въз основа на 
Договор за сътрудничество. Всички участници, 
които се включват в конкурса с награди, приемат 
настоящите общи условия, с които са запознати, 
като напълно се съгласяват с тях, участвайки в 
конкурса с награди. 

Чл. 2 (Продължителност на промоционалната 
кампания) 

(1) Кампанията ще се проведе от 01. 10 до 15. 11. 
2021 г., като записванията на проявяващите 
интерес кандидати ще се приемат от 01. 10. 2021 
до 15. 11. 2021 г. ( до 23:59 ч. вкл.). 

(2) Целта на кампанията е промоцираното на 
търговската марка Continental и зимни гуми 
Continental посредством съчетание от 
промоционални и маркетингови съдържания и 
дейности, включващи изпращане по електронната 
поща на фирмено издание и други съобщения за 
актуалните събития на организатора (например 
информационни оферти, уведомления за 
промоции, нови продукти, конкурси и други 
маркетингови кампании) и периодично провеждане 
на общ неперсонализиран (анонимизиран) анализ 
и статистическо обработване на събраните данни с 
цел подобряване услугите на организатора и 
интернет страницата. 

(3) Продължителността на кампанията (дати и/или 
час), определена в тези общи условия, е с 
информативен характер, като при решение на 
организаторите може да се промени. Евентуално 

променените срокове ще бъдат оповестени 
публично на интернет страницата continental-
promotions.com. 

Чл. 3 (Условия за участие) 

(1) В кампанията могат да участват всички 
физически лица с постоянно местожителство в 
Република България, регистрирали се за участие в 
кампанията в периода на провеждането ѝ. В 
кампанията не могат да участват служители на 
организатора на играта с награди, най-близките 
членове на техните семейства (брачни партньори, 
извънбрачни такива, родители, деца), както и други 
лица, участващи косвено по какъвто и да е било 
начин в реализирането на кампанията. 

(2) Всеки клиент може да участва в кампанията 
само от свое собствено име. Участвайки в 
кампанията, клиентът потвърждава, че всички 
предоставени лични данни са само негови и че се 
е съгласен с настоящите Правила. 

(3) Счита се, че с попълването на регистрационния 
формуляр на интернет страницата 
заинтересованият клиент приема настоящите 
общи условия. 

Чл. 4 (Начин на участие) 

(1) В кампанията може да участва всеки 
потребител, навършил 18 години и присъединяващ 
се към кампанията в периода на провеждането ѝ. 

(2) Условие за участието в промоционалната 
кампания е закупуването на комплект (за такъв се 
приемат четири (4) гуми) зимни гуми Continental в 
периода на кампанията. Ако гумите са били 
закупени преди и/или след изтичането на срока на 
кампанията, такава покупка не отговаря на 
условията за  награда по време на кампанията. 
Други дистрибурирани продукти не участват в 
кампанията. 

(3) Покупката може да се осъществи на избраните 
за целта места за продажба. Списъкът може да 
бъде намерен на www.continental-promotion.com. 
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(4) За да се регистрирате за кампанията, е 
необходимо да отидете на интернет страницата 
www.continental-promotion.com, където да следвате 
стъпките за успешно предоставяне на данни. 
Необходимо е да се посочат мястото на покупката, 
моделът на гумата (които са отразени в касовия 
бон или на външната страна на гумите), размерите 
на гумата, лични данни (име, фамилия, адрес и № 
на жилището, местожителство, пощенски код, 
координати за връзка (стационарен/мобилен 
телефон, адрес на електронна поща), да се качат 
касовият бон, потвърждаващ покупката с посочена 
търговска марка Continental, размерът на гумата и 
моделът ѝ (приемани формати: JPG, PNG, PDF, 
максималният размер на файла е 8 MB) и да се 
приемат правилата и условията на кампанията. 
Всеки клиент може да участва в кампанията само с 
една регистрация на човек. В случай на 
използване на един и същи касов бон при няколко 
различни регистрации при избора ще се зачита 
само една от тях. Всички полета трябва да бъдат 
попълнени за успешното предоставяне на данните. 
След като предостави всички данни, клиентът ще 
получи имейл, потвърждаващ успешното им 
предоставяне. След изпращането получените 
данни ще бъдат обработени и проверени. След 
приключването на процедурата по обработка всеки 
предоставил данни клиент ще получи имейл, 
потвърждаващ успешната проверка, и 
уведомление за изпращането на подарък при 
покупката. 

Всички участници в кампанията и в анкетата в края 
на предоставянето на данните, ще участват 
автоматично в жребия за наградите. След 
приключването на кампанията от всички участвали 
в анкетата организаторът ще изтегли името на 
наградения, получаващ JBL Bar 2.1 Deep Bass 
Soundbar. Тегленето ще се състои в 10:00 ч. на 15. 
11. 2021 г. на адреса на организатора на играта с 
награди. То ще се осъществи от тричленна 
комисия, упълномощена от възложителя и 
състояща се от председател и двама членове. 
Тегленето ще се проведе по следния начин: чрез 
компютърна програма на случаен принцип ще 
бъдат изтеглени участниците, които ще получат 
награда. Упълномощен член на комисията 

(протоколчик) ще води протокол, който ще съдържа 
мястото, датата и часа на жребия, името и 
фамилията на членовете на комисията и 
функцията им, името и фамилията на наградените, 
спечелената награда и други важни данни, 
отнасящи се до жребия. 

Един екземпляр от протокола се съхранява на 
адреса на седалището на изпълнителя на играта с 
награди. Жребият ще приключи, когато бъдат 
изтеглени всички предвидени награди. Жребият е 
окончателен, като обжалвания не са възможни. 
При приключването на играта с награди на 
интернет страницата www.continental-
promotion.com ще бъде публикуван списък с 
наградените. 

(5) В случай на неяснота или на необходимост от 
допълнителна информация потребителите могат 
да се свържат с Центъра за помощ на 
организатора – всеки делничен ден от 9:00 до 
15:00 ч., като изпратят имейл на адрес: 
bulgaria@continental-promotion.com. 

(6) По всяко време до изтичането на кампанията 
клиентът може да се откаже от участието си в 
играта с награди. Прекратяването следва да бъде 
извършено в писмена форма – със съобщение на 
имейл адреса на организатора 
bulgaria@continental-promotion.com, относно: 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯ 
ПО ПРОДАЖБАТА. В този случай клиентът се 
изключва от по-нататъшно участие в кампанията. 
Също така, за никакви цели не могат да бъдат 
използвани и обработвани неговите лични и други 
данни, събрани в рамките на кампанията. 

 

 

 

 

 

 

Чл. 5 (Гарантирани награди) 
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(1) Всеки клиент, отговарящ на условията на чл. 4 
от настоящия правилник, има правото на награда с 
марката JBL. Моделът на наградата JBL е в 
зависимост от размерите на гумите, а именно: 

До или равно на диаметъра на гумите R16: 

JBL GO 2 Портативна тонколона 
 

От диаметър на гумите R17 и по-голям: 

Аудио слушалки JBL T560 BT 
 
(2) Рекламирането на кампанията се осъществява 
в печатна и електронна форма, а снимките на 
наградите в интернет са само илюстративни. 
Подаряваните продукти могат да се различават в 
зависимост от наличните количества. 
Организаторът си запазва правото на промяна на 
подаръците. 

(3) Подаръците не са непрехвърляеми и не могат 
да бъдат земенени срещу пари или други продукти. 

Чл. 6 (Ангажимент на организатора по 
отношение на невключване в SMS клуб) 

Участниците в кампанията няма да бъдат 
включени в SMS клуб и няма да получават никакви 
платими SMS съобщения. 

Чл. 7 (Отказ от отговорност на организатора) 

Организаторът не носи отговорност за каквито и да 
е било повреди или нефункционирането на 
интернет страницата, мрежата, телефонните 
линии или комуникациите, както и за 
регистрациите, които са непълни, неразбираеми 
или не отговарят на условията. Такива регистрации 
ще се считат за невалидни, като организаторът 
няма да ги зачита при тегленето на наградите. 

Чл. 8 (Защита на личните данни) 

(1) Попълвайки електронния формуляр, както е 
определено в чл. 4, параграф 4 от настоящите 
правила (по-нататък в текста „Регистрация”), 
клиентът изрично потвърждава, че е запознат 
напълно с тези общи условия и че се съгласява с 
тях. 

(2) С регистрацията клиентът дава изричното си 
съгласие организаторът да обработва личните му 
данни и ги предоставя на компанията и 
подизпълнителите на играта с награди с цел 
провеждането на кампанията (име, фамилия, 
адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата и 
година на раждане, пол). 

(3) Клиентът е запознат, че съгласно действащия 
Закон за защитата на личните данни по всяко 
време може да изиска да прегледа, да получи 
препис, копие, допълване, коригиране, блокиране 
и/или заличаване на посочените лични дани, както 
и да оттегли съгласието си за използването на 
личните данни, като изпрати заявка на имейл: 
bulgaria@continental-promotion.com, относно: 
ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. 

(4) Организаторите се задължават да защитават 
събраните в рамките на това събитие лични данни 
в съответствие със Закона за защитата на личните 
данни да не ги предоставят на трети лица, 
различни от свързаните лица, или на изпълнители, 
обработващи данните по силата на договор. 

Чл. 10 (Допълнителна информация) 

(1) Настоящите общи условия следва да се 
тълкуват в съответствие с българското 
законодателство. 

(2) Организаторът има правото да оттегли, измени 
или допълни правилата за участие в провежданата 
от него кампания. 

(3) Организаторът има право да промени формата, 
продължителността, сроковете или да прекрати 
кампанията. Евентуалните промени ще бъдат 
оповестени на интернет страницата 
www.continental-promotion.com. 

 

София, 01. 10. 2021 г. 


