Стара Загора 6000, ул."Христо Ботев" 123А
тел.: 042/ 600 261,факс: 042/ 622 911, E-mail: medina@medina-med.com

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЗИМНАТА ПРОМОЦИЯ НА

МЕДИНА МЕД
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Зимната промоция на Медина мед (наричана по-долу "Промоцията") се организира
и провежда от „Медина мед“ ООД, гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" № 123А
(наричано по-долу "Организатор").
1.2. С участието си в Промоцията участниците приемат да спазват условията и
разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията (наричани по-долу
"Официални Правила").
1.3. Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на
българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на www.medinamed.com.
1.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя
Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на
тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.
РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Промоцията се организира и провежда само в следните физически търговски
обекти и сервизи на организатора на територията на Република България:
ФИРМА
АДРЕС НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ГРАД
ТЕЛЕФОН
Медина Мед ул. "Христо Ботев" 123A
Стара Загора +35942623871
Медина Мед ул. "Перла" 44
Варна
+35952750027
Медина Мед ул. "Одрин" 92
Бургас
+35956888600
Медина Мед ул. "Добротица" 30
Добрич
+359885868684
Медина Мед бул. "Кукленско шосе" 1
Пловдив
+35932693122
Медина Мед бул. "Трети Март" 42
Русе
+35982845348
Медина Мед ул. "Пловдивско шосе" 115
Пазарджик +35934452845
Медина Мед бул. "Владимир Вазов" 83
София
+359882938074
Медина Мед бул. "Околовръстен път" 255
София
+359884512319
Медина Мед Бул. „Сливница“ 576
София
+35928274743
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2.2. В Промоцията нямат право да участват покупки от онлайн магазини.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Право на участие имат клиенти юридически лица със седалище на територията
на Република България, както и дееспособни физически лица с постоянно
местоживеене на територията на Република България, навършили 18 г. към датата на
покупката, които в периода на Промоцията изпълнят условията за участие, описани подолу, закупили артикули участващи в промоцията от сервизите на Медина Мед“.
3.2. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, негови
подизпълнители, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители,
брат/сестра, деца), служители на търговските обекти и сервизи, в които се провежда
промоцията.
3.4. Организаторът си запазва правото да не допусне включването в Промоцията на
Участници, които не отговарят на описаните в настоящите Официални правила
условия за участие.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията се провежда в периода 08 декември 2020 г. – 30 януари 2021 г. вкл.
или до изчерпване количествата на подаръците, предвидени за нея.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ
5.1. В Промоцията участват всички видове зимни и всесезонни гуми CROSSCLIMATE
за леки, лекотоварни и 4х4 автомобили с марка Michelin, закупени едновременно в
комплект от 4 броя от физическо или юридическо лице, за периода на Промоцията.
Допуска се участие на едно лице с максимум 8 броя гуми, участващи в Промоцията.
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
6.1. Всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на условията, посочени в
раздел 3, има право да се включи в Промоцията, ако в периода 08 декември 2020 г. –
31 януари 2021 г. вкл., закупи едновременно комплект от 4 броя зимни/всесезонни
гуми Michelin, участващи в Промоцията.
6.2. При покупка едновременно на комплект от 4 броя зимни/всесезонни гуми Michelin,
закупилият комплект от 15, 16, 17цола участника получава гарантиран подарък –
подаръчен ваучер за стоки на стойност 20 лв.
При покупка едновременно на комплект от 4 броя зимни/всесезонни гуми Michelin,
закупилият комплект от 18 или повече от 18 цола участника получава гарантиран
подарък – 2 броя подаръчни ваучери за стоки на стойност 20 лв. или общо на стойност
40 лева.
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Независимо от количеството комплекти зимни/всесезонни гуми, които са закупили,
участниците могат да получат най-много 2 подаръка в рамките на Промоцията, в
случай че са закупили поне 2 комплекта от 4 броя зимни/всесезонни гуми. Покупката
на 4 гуми от един комплект трябва да бъде направена едновременно.
6.3. Наградата се получава в момента на закупуване на участващите в промоцията
гуми, непосредствено след тяхното пълно заплащане, срещу попълнен приемопредавателен протокол.
6.4. При необходимост от повече информация, Участникът има право да се свърже с
Организатора на посочените по-горе телефони или да изпрати запитване на имейл
адрес: medina@medina-med.com
6.7. Организаторът има право да откаже връчване на награда при съмнение за измама
или предоставяне на документ с невярно съдържание, за което информира незабавно
компетентните органи. При неустановяване на нарушение по надлежен ред, наградата
се предоставя и след изтичане на срока на промоцията.
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПОДАРЪЦИ
7.1. Промоционалните подаръци /ваучер/ - КАРТА ПОДАРЪК ТЕХНОПОЛИС 20 лв.
7.2. Организаторът си запазва правото, при необходимост да увеличи общата
стойност на предоставяните подаръци.
7.3. Оплаквания относно качествата на горивото няма да се разглеждат от
Организатора. Същите се отнасят към партньора предоставящ горивото.
РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ
8.1. Наградата се получава от съответния сервиз, участващ в промоцията, в момента
на закупуване на участващите в промоцията гуми, непосредствено след тяхното пълно
заплащане.
8.2. Срокът на валидност на предоставения ваучер е до 03-12-2021
8.3. Ваучерите могат да бъдат използвани във всички обекти на партньора на Зимна
промоция „Медина мед“ – Технополис България ЕАД, посочени в интернет сайт
www.technopolis.bg.
РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организаторът не носи отговорност за несъответствия в датите и обектите на
провеждане на Промоцията при промени от страна на съответните търговски обекти.
9.2. Крайната цена на Участващите в Промоцията продукти се определя от съответния
търговски обект.
9.3. Организаторът не носи отговорност за неизползвани ваучери, вкл. при технически
и/или юридически пречки, и/или форсмажорни обстоятелства, нормативни или
законови ограничения, или каквито и да било други обстоятелства.
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9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в
Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – напр.
случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на
Интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора и др.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в
Промоцията е Организатора „Медина мед“ ООД, ЕИК 123737210. Доброволното
предоставяне на лични данни (три имена, имейл, телефонен номер, адрес, данни за
покупка) от страна на участниците за целите на промоционалната кампания и
предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта
www.medina-med.com e необходимо условие за участие в Промоцията. Участието в
Промоцията предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на
участниците с тях.
Предоставените данни ще бъдат използвани за следните цели:
•
•
•
•

организиране и провеждане на Промоцията;
определяне и валидиране на печелившите;
прeдоставяне на наградите;
изпращане на информационни и рекламни материали.

10.3. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да
бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.
10.4. След приключване на дейностите по Промоцията, всички събрани лични данни
ще бъдат съхранявани в рамките на 3 години след края на Промоцията, като те няма
да се използват за никакви други цели, с изключение на участието в Промоцията.
Данните необходими за изпращане на информационни и рекламни материали ще
бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието на съответния субект на данни.
10.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки
за защита на личните данни на участниците. Повече подробности могат да се открият
в Политиката за защита на личните данни на Организатора (www.medina-med.com).
10.6. Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат обработвани в
съответствие със законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по
отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези
данни.
10.7. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира
следните права на участниците, свързани с личните им данни, по време на
Промоцията:
•

•

правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да
засяга законността на обработката по силата на съгласието преди неговото
оттегляне;
правото да изискват достъп до личните си данни;
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•
•
•
•
•
•

правото да изискват корекции на личните си данни;
правото да изискват изтриване на личните им данни;
правото да се ограничи обработването на данните им;
правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби
не предвиждат друго;
правото на преносимост на данните;
правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за
защита на личните данни (КЗЛД).

10.8. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено
заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: гр. Стара
Загора 6000, ул. "Христо Ботев" № 123А или на имейл адрес: security@medinamed.com и тел. 042/ 600 261. При подаване на заявлението от упълномощено лице
към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът
може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя
Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони,
подзаконови актове или кодекс за добри практики.
РАЗДЕЛ 11. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
11.1. Организаторът има право да променя правилата на Промоцията, както и да
прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в
случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или
форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация
и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на тяхната стойност.
11.2. При предсрочно прекратяване на Промоцията Организаторът следва да обяви
публично това си решение на уебсайта www.medina-med.com поне 24 часа преди
прекратяването.
РАЗДЕЛ 12. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
12.1 В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Промоцията,
те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е
невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. Стара
Загора.
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