
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА  

 

1. Играта “Спечели велосипед със Сервизна програма Peugeot 8+. ("Играта") се 

организира и провежда от “София Франс Ауто” АД. 

2. С участието си в играта участниците в Промоцията се съгласяват да спазват 

условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Промоцията. 

3. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия 

период и продължителност на играта на интернет страницата: www.peugeot.bg. 

4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите 

условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет 

страницата: www.peugeot.bg 

 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което е навършило 18 

(осемнадесет) години, и притежава автомобил марка “Peugeot” на 8 и повече години за 

периода, в който се провежда играта. 

2. Не се допускат до участие служителите на “София Франс Ауто” АД и свързаните му 

дружества, както и членове на семействата им.   

3. Възможностите да участва в Промоцията са два:  

3.1. Да посети интернет странницата www.peugeot.bg и да регистрира своя автомобил за 

смяна на масло, като посочи модел и VIN номер на автомобила, а също и две имена, 

телефон, имейл, за контакт в направената контактна форма; или 

3.2. да смени маслото на своя автомобил марка “Peugeot” на 8 и повече години в 

периода на играта в оторизиран сервиз на марката. 

4. С подаването на двете си имена, телефон и имейл за контакт в направената за целта 

контактна форма, участникът дава съгласие да получава рекламни съобщения от 

Peugeot. Участникът декларира, че   подадения от него имейл не е вписан в регистъра за 

непоискани търговски съобщения, поддържан от КЗП. 

5. Допускат се до участие само участници с валидно попълнени данни. Лица, подали 

данни, които са неточни, неверни, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени 

и съдържат печатни,  и други грешки, не се допускат до участие в играта. 

6. Всеки Участник има право на 1 брой участие за всеки притежаван от него автомобил 

за периода на играта от 25.05.2017 г. – 31.08.2017 г.  

7. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА! 

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА 

Играта се провежда на територията на Република България 

 

IV. СРОК НА ИГРАТА:  

Играта започва на 25.05.2017 г. от 00:00ч сутринта и продължава до 24:00 часа на 

31.08.2017 г. 

 

V. НАГРАДА 

Наградата е велосипед марка “Peugeot”, модел “M03 - 200” 

 

 

http://www.peugeot.bg/


VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА 

 

1. Тегленето на наградата ще се извърши в присъствието на нотариус. 

2. Наградата ще бъде изтеглена на 15.09.2017 г.  

3. На посочената дата ще бъдат изтеглени общо 3-ма души. Право да получи велосипеда 

има Участникът, който е изтеглен пръв в присъствието на нотариус, като Участникът 

следва да се идентифицира с лична карта и талон на автомобила, за да докаже 

собственост.  

4. Служител на “София Франс Ауто” АД ще се свърже със спечелилия Участник чрез 

телефон и/или електронна поща с цел уведомяване на спечелилия участник.. Наградата 

ще бъде предадена само при идентичност на първоначално подадените от спечелилия 

участник данни,  и данните, представени пред служител на “София Франс Ауто” АД 

при получаването на наградата. За тази цел при получаването на наградата спечелилият 

участник следва да покаже лична карта и Свидетелство за регистрация на МПС. 

5. При невъзможност за установяване на контакт в рамките на 5 календарни дни с 

първият изтеглен- Печелившият и/или при попълнени некоректно или неверни данни, 

както и нежелание за получаване на Печалбата, същата се предоставя на следващия 

изтеглен резервен Участник по реда на изтеглянето.  

6. В случай, че нито един от изтеглените не бъде открит в рамките на 5 календарни дни 

или всеки от тях откаже да получи печалбата си, тогава се реализира ново теглене при 

описаните вече условия. 

7. Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на изтеглените 

печеливши Участници с тези от регистрацията в системата и/или при попълнени 

неверни данни за контакт или автомобил, да предостави Печалбата на друг Участник, 

изтеглен в присъствието на нотариус.  

8. Името на спечелилия от играта ще бъде публикувано на сайта www.peugeot.bg и на 

фейсбук страницата https://www.facebook.com/peugeot.bg, а самият печеливш ще бъде 

уведомен по телефона или чрез електронна поща от служител на София Франс Ауто. 

Спечелилият Участник се съгласява да участва в маркетинг кампании на Организатора , 

включително с цел реклама на Peugeot.  

9. Наградата ще бъде предоставена на изтегления Участник от Организатора в някой от 

центровете на Peugeot, по избор на Спечелилия.  

 

VII. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И/ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, ЗАЕТИ С 

ПРОМОЦИЯТА 
1. Организаторът на Промоцията, не носи отговорност за това дали лицето, което се е 

регистрирало за участие в Промоцията, е действителният собственик на имейл адреса и 

притежава сим-карта с посочения номер. С предаване на печалбата на лицето, чиито 

лични данни съответстват на личните данни на изтеглен печеливш Участник съгласно 

направената регистрация, Организаторът, се освобождава от всяка по-нататъшна 

отговорност. Споровете между трети лица относно правото на собственост върху сим- 

карта с телефонен номер или спорове относно титуляра на електронен адрес, не засягат 

принципа на предаване на наградата от Организатора на Промоцията на лицето, чиято 

претенция е представена пред Организатора на Промоцията, съгласно разпоредбите на 

тези Общи условия. 

  

2. Всички регистрации след определения краен срок на промоцията, а именно 

31.08.2017 г., се считат за невалидни и не участват в тегленето на печалбата. 

 



3. В случай че са попълнени лични данни на трето лице, различно от попълващия, то 

печалбата се предоставя на това трето лице, а не на попълнилия регистрацията, при 

условие че третото лице, чиито данни са попълнени, изрази писмено съгласието си за 

обвързване от Общите условия на Промоцията. В противен случай, регистрацията се 

счита за невалидна и Организаторът на Промоцията се освобождава от всяка 

отговорност към лицето попълнило регистрацията и/или лицето, чиито данни са 

попълнени. 

4. Организаторът не носи отговорност при печатна или друг вид грешка, без 

изброяването да е изчерпателно, в настоящите Общи условия и/или талони за участие в 

Промоцията и/или рекламни материали за Промоцията. 

 

VIII. ЗАБРАНА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА НАГРАДАТА 

Спечелилият Участник в Играта на  “София Франс Ауто” АД може да получи 

единствено обявената награда, но не и паричната ѝ равностойност. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Промоцията по 

всяко време, без изброяването да е изчерпателно, в случай че настъпят материални 

злоупотреби, нарушаване на общите условия на Промоцията или при форсмажорни 

обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява на интернет адрес: 

www.peugeot.bg и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/peugeot.bg. В тези 

случаи на участниците не се дължи компенсация. 

 

X. СПОРОВЕ 

Всички спорове, свързани с получаването на Печалбата и спазването на тези правила 

ще бъдат разрешавани от организатора на промоцията и участниците в нея в дух на 

коректност, чрез преговори и взаимни отстъпки, а ако това е невъзможно, спорът ще 

бъде отнесен пред компетентния български съд. 

 

XI. ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ 

1. „София Франс Ауто“ АД, организатор на Промоцията,  с ЕИК 040823148, седалище в 

гр. София и адрес на управление гр. София 1836, бул. "Ботевградско шосе" 459, е 

вписано като администратор на лични данни в регистъра, воден от Комисията за защита 

на личните данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 

2. С участието си в настоящата игра, Участниците декларират и се съгласяват, че 

предоставят личните си данни доброволно, като в случай, че бъдат изтеглен като 

печеливш участник предоставят изричното си съгласие София Франс Ауто да обработва 

предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че техните имена, снимка 

или имейл и пощенски адреси и телефони могат да бъдат разгласени публично и да 

бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на София Франс Ауто и/или 

посочено от последното трето лице, като София Франс Ауто не дължи заплащане за 

това. 

3. Освен за целите на настоящата игра, Участниците предоставят доброволно изричното 

си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и използвани от София Франс Ауто 

за директен маркетинг и/или статистически цели, включително, но не само, изпращане 

на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Закона 

за електронната търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, 

чрез e-mail, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания. 

 


