
УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА 
 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. Промоционалната игра се организира от търговскo дружествo „Хаус Маркет България” 
АД, ЕИК: 200204065, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, ул. 
"Околовръстен път" № 216. Условията на промоционалната игра (наричани по-долу 
“Условия/та”) ще бъдат налични и достъпни за целия период на същата на интернет 
адреси: www.ikea.bg. 

2. Включвайки се в промоционалната игра, участниците се съгласяват с Условията и са 
длъжни да ги спазват във всеки един момент. 

3. Участник в промоционалната игра може да бъде всяко дееспособно физическо лице, 
навършило 18 години, което притежава телефонен номер към български мобилен 
оператор. Служители на „Хаус Маркет България” АД и други лица, работещи на 
територията на ИКЕА Център за поръчки гр. Бургас, нямат право да участват в Конкурса.  
 

II. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА 
 

4. Промоционалната игра се провежда на територията на Република България, ИКЕА 
Център за поръчки гр. Бургас (адрес Mall Galleria, ул. Янко Комитов 6),  между 1 и 31 март 
2017 г. 

 
III. ЛИЧНИ ДАННИ 

 
5. Включвайки се в промоционалната игра на „Хаус Маркет България” АД, участниците се 
съгласяват да предоставят доброволно на „Хаус Маркет България” АД и техните партньори 
свои лични данни – име и фамилия, и телефон, както и други, които могат да бъдат 
необходими. Участниците се съгласяват, че „Хаус Маркет България” АД и техните 
партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в 
промоционалната игра лични данни за целите на организацията/осъществяването на 
промоционалната игра, обявяването на спечелилите и осъществяване на връзка с тях; 
получаването на наградите. С участието в промоционалната игра се съгласявате, че във 
връзка с обработването на личните Ви данни за посочените цели, „Хаус Маркет България” 
АД могат да предоставят тези данни на трети лица, с които „Хаус Маркет България” АД си 
сътрудничат, работят или имат други отношения, във връзка с промоционалната игра. С 
участието в промоционалната игра участниците се съгласяват „Хаус Маркет България” АД 
да публикува техните лични данни на интернет адреси: www.ikea.bg и други интернет 
адреси притежавани или ползвани от „Хаус Маркет България” АД; фен страницата „Хаус 
Маркет България” АД във Фейсбук - ИКЕА България и на други фен страници, ползвани от 
„Хаус Маркет България” АД.    

 
IV. СХЕМА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА 

 
6. За да участват в промоционалната игра, участниците следва да закупят стоки на 
минимална стойност 50 /петдесет/ лева от ИКЕА Център за поръчки гр. Бургас, в периода 
на играта по т. 4 от Условията и в рамките на работното време на обекта.  

http://www.ikea.bg/
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7. Закупувайки стоки при условията на т. 6. по–горе, участниците имат възможност да 
спечелят награди, подробно описани в т. 10 от Условията. 

8. Всеки участник има право на едно участие /един талон/ за награда, на ден, в периода 
съгласно т. 4 от Условията, независимо от общата стойност на закупените стоки. Всеки 
участник има право само на една награда от дадено теглене – ако в едно теглене бъдат 
изтеглени повече от един талони на един и същ участник, се извършва ново теглене за 
определяне на друг печеливш. Талоните се предоставя на касите на ИКЕА Център за 
поръчки гр. Бургас при закупуването на стоките, даващи право на участие. Предоставянето 
на талон се отказва, ако се установи, че на конкретния участник вече е бил предоставен 
талон в същия ден.  

9. За спечелването на наградите, посочени в т. 10 от Условията, участниците следва да 
попълнят предоставеният им талон, като четливо напишат в специално обозначените 
полета име, фамилия, телефонен номер към български мобилен оператор и номер на 
касовата бележка. Попълненият талон се пуска в специално предназначена урна в ИКЕА 
Център за поръчки Бургас. Талон може да бъде подаден за участие в тегленето на награди 
във всеки един от дните между 1 и 31 март 2017 г. в рамките на работното време на ИКЕА 
Център за поръчки гр. Бургас. Според датата на подване на талона участниците участват в 
съответните отделни тегления на награди, както е посочено по-долу в Условията. 

 
V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА 

 
10. Наградите от промоционалната игра са общо 40 /четиридесет/ градински комплекта 
TARNO (състоящ се от сгъваема маса с артикулен номер 70095429 и два стола, с артикулен 
номер 90095428 от магазин ИКЕА), разпределени за спечелване, както следва:  

- 10 /десет/ градински комплекта могат да бъдат спечелени от участници, подали талони в 
периода между 1 и 7 март; 

- 10 /десет/ градински комплекта могат да бъдат спечелени от  участници, подали талони 
в периода между 8 и 14 март; 

- 10 /десет/ градински комплекта могат да бъдат спечелени от  участници, подали талони 
в периода между 15 и 21 март; 

- 10 /десет/ градински комплекта могат да бъдат спечелени от  участници, подали талони 
в периода между 22 и 31 март; 
 
Неспечелени бройки от наградите през даден период не се пренасят за спечелване през 
следващ период. Например, ако за периода 1-7 март 2017 г. останат 3 /три/ броя 
неспечелени градински комплекта, те не се пренасят за спечелване в тегления за друг 
период. 
 

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ 
 
11. Наградите от промоционалната игра ще се теглят, както следва: 

 на 10 март 2017 г. - теглене измежду надлежно попълнените и подадени в периода 1-7 
март 2017 г. талони; 



 на 17 март 2017 г. - теглене измежду надлежно попълнените и подадени в периода 8-
14 март 2017 г. талони; 

 на 24 март 2017 г. - теглене измежду надлежно попълнените и подадени в периода 15-
21 март 2017 г. талони; 

 на 3 април 2017 г. - теглене измежду надлежно попълнените и подадени в периода 22-
31 март 2017 г. талони; 
 

Определянето на спечелилите лотарийните награди от промоционалната игра се 
извършва на случаен принцип в присъствието на нотариус.  

12. Спечелилите награди участници ще бъдат обявени на интернет адреса 
www.ikea.bg/burgas-igra/  в срок до 2 (два) дни от съответното теглене на награди, както и на 
място в ИКЕА Център за поръчки Бургас и в Mall Galleria. 
 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 

13. Наградите от промоционалната игра се получават лично в ИКЕА Център за поръчки 
Бургас. Спечелилият участник следва в срок до 10 (десет) дни от обявяването на 
спечелилите по т. 12 от Условията да се яви за получаване на наградата. За получаване на 
наградата, спечелилият участник следва да носи личната си карта. Ако спечелилият 
участник не се яви в посочения срок за получаване на награда, той губи правото си да 
получи наградата и ново теглене за същата награда не се провежда. 

14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, 
ваучери, друга предметна награда или стока, точки по карта IKEA Family, както и срещу 
услуги.  

VIII. ДРУГИ 
 
15. „Хаус Маркет България” АД не са длъжни да водят кореспонденция за и обсъждат 
непечеливши претенции, включително при изтичането периода на промоционалната игра 
или по други подобни поводи. 

16. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между „Хаус Маркет България” 
и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В 
случай, че не се постигне съгласие споровете ще се решават чрез компетентните 
държавни органи. 

17. „Хаус Маркет България” АД си запазват правото да допълват и/или променят 
Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет 
адреси: www.ikea.bg. 

18. „Хаус Маркет България” АД си запазва правото да променят началната дата (респ. 
периода) на промоционалната игра, ако поради непредвидени обстоятелства като, 
например, забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, 
промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай, новият срок на 
промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адрес: www.ikea.bg.  

19. „Хаус Маркет България” АД има право по всяко време да прекратят промоционалната 
игра, обявявайки това на интернет адрес: www.ikea.bg, в случай че настъпи съществено 
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нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на 
промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети 
лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай, че промоционалната игра бъде 
прекратена „Хаус Маркет България” АД не дължат обезщетение на участниците в 
промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти. 


