ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
„GALLERIA БУРГАС ТИ ПОДАРЯВА ВАУЧЕР
ЗА ОПТИКА LEONARDO“
1. Организатор на промоцията “Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo”
Организатор на промоцията “Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo” („Промоцията“) е
„Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул.
„Ситняково” № 48, ет. 10, представлявано от Николае-Мадалин Руджеану, съвместно с "Леонардо" ООД,
представлявано от Надежда Даскалова.
2. Място на провеждане на промоцията “Galleria Бургас ти подарява ваучер оптика Leonardo”
Промоцията се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Galleria Бургас, находящ
се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, и важи за оптика Leonardo, разположен на ниво 1 в Galleria Бургас.
3. Продължителност на промоцията “Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo“
Промоцията стартира в 10:00 ч. на 22 април 2019г. и продължава до изчерпване на всички 40 ваучери за
оптика Leonardo.
4. Условия за участие в промоцията “Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo
Всеки желаещ да участва в промоцията трябва:
1/ да е лоялен клиент на Galleria Бургас и като такъв да е картодържател наGalleria Loyalty Card. В случай,
че клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялнакарта, може да си извади напълно безплатно на
бюро "Информация" всеки ден в работнотовреме на мола;
2/ считано от 22 април 2019г. включително да е сред първите 40 картодържателина Galleria Loyalty Card с
налични минимум 470 точки в картата си и заявили желанието си да получат ваучер на бюро
"Информация" в мола.
3/ Ваучерите за оптика Leonardo на стойност 100лв. се разменят срещу 470 точки.
5. Особености:
1/ Участието в промоцията е обвързано с покупка в определени търговски обекти на територията на мола
съгласно условията на Galleria Loyalty Club;
2/ Полученият ваучер на стойност 100лв. може да се оползотвори единствено в оптика Leonardo на ниво
1 в Galleria Бургас
3/ Няма изискване за минимална стойност на покупката, направена със заявения ваучер.
4/ Срокът, в който полученият ваучер може да се оползотвори в оптика Leonardo в Galleria Бургас, е 31
декември 2019г. включително. След тази дата ваучери на касата на магазина няма да се приемат и клиентът
ще трябва да заплати на 100% сумата на избраните стоки.
5/ Независимо от броя натрупани точки по картата си, един лоялен клиент - картодържател на Galleria
Loyalty Card може да поиска от бюро "Информация" не повече от 1 ваучер от 100лв., стига да има
достатъчна наличност на точки.
6/ Веднъж получен, ваучерът не подлежи на връщане.
7/ Участниците нямат право да поискат паричната равностойност на избрания ваучер.
6. Ваучерите:

Ваучерите за оптика Leonardo са общо 40 на брой. Ваучерът се получава на място от бюро "Информация"
след приспадане на 470 точки от баланса в Galleria Loyalty Card на лоялния клиент.
7. Критерии за участие в промоцията “Mall Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo”
В промоцията имат право да участват всички лоялни клиенти-картодържатели на Galleria Loyalty Card. В
промоцията “ Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo” нямат право да участват служителите
на “Галерия Бургас” EАД и свързаните с тях търговски дружества, както и членове на техните семейства.
В промоцията нямат право да участват служителите в оптика Leonardo.
8. Публичност
Всички участници в промоцията предоставят на Организатора правотода използва личните им данни и да
публикува техни снимки с цел популяризиране на играта, както и където намери за добре.
9. Преотстъпване на наградата
Лоялните клиенти- картодържатели на Galleria Loyalty Card нямат право да преотстъпват наградата си на
трети лица.
10. Защита на личните данни
Организаторът „Галерия Бургас” EАД е надлежно регистриран администратор на лични данни в
Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни
в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското
законодателство, както и да ги използва за информиране на участниците в предстоящи промоактивности,
организирани от "Галерия Бургас" EАД. Всеки участник има право по всяко време да поиска от
организаторa да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес:
гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 48, ет. 10 или на електронната поща на организаторите:
info@galleriaburgas.bg
11. Общи условия
С участието си в промоцията “ Galleria Бургас ти подарява ваучер за оптика Leonardo” лицата се съгласяват
да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично
оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет адрес:
http://www.galleriaburgas.bg/ Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите
условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница.
Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по всяко време. При
възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора.

