
 

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ »Мий устойчиво«  
 
 

1. Общи положения  

Тези правила уреждат провеждането на кампания с награди » Мий устойчиво « (наричан по-нататък в 

текста: "Кампанията"), с Организатор БСХ Домакински уреди България ЕООД, ЕИК 201796449, бул. Черни 

връх 51Б, ФПИ Бизнес Център, 1407 София, България (наричан по-нататък в текста: "Организатор").  

Кампанията с награди се провежда от 15.04.2022, 0:00 часа до 31.05.2022, 23:59 часа включително в 

Република България на интернет страница: www.bosch-home.bg.  

Целта на Кампанията е да популяризира съдомиялните машини с марка "BOSCH".  

Настоящите общи условия („Общите условия“) са достъпни на https://www.bosch-

home.bg/specials/promo/finish-2022 

 2. Право на участие и условия за участие  

Право на участие в Кампанията имат всички пълнолетни физически лица с настоящ адрес в Република 

България (наричани по-нататък в текста: "Участници"), които регистрират съдомиялна машина с марка 

"BOSCH" и направят ревю (текстов коментар) за нея по време на Кампанията на https://www.bosch-

home.bg/mybosch/register-product .  

Служители на БСХ Домакински уреди България ЕООД и членове на техните семейства (съпруг/а, деца, 

включително и осиновени, внуци, братя, сестри и осиновители на служителя) нямат право да участват в 

Кампанията.  

  3. Протичане на Кампанията с награди  

3.1. Период на Кампанията 

Кампанията » Мий устойчиво « ще се проведе в периода от 15.04.2022, 0:00 часа до 31.05.2022, 23:59 

часа включително.  

3.2 Определяне на победителите  

След изтичане на Кампанията, Организаторът избира на случаен принцип 10 победителя от всички, които 

са регистрирали и направили ревю (текстов коментар) на съдомиялна машина Bosch на https://www.bosch-

home.bg/mybosch .  

Комисията на Организатора, която извършва Кампанията, се състои от трима служители на 

Организатора.  

Организаторът обявява печелившите на www.bosch-home.bg. 

 

4. Награди  

Всеки от печелившите ще спечели по 1 бр. кухненска машина от следните модели: MUM54251, 

MUM50131, MUM58K20, MUM58720, MUM58020. 

Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата Кампания и при спазване на тези 
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официални правила, е с пазарна стойност над 100 лева и подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ.  

5. Други правила на Кампанията  

Организаторът си запазва правото да не предостави награда на печеливш Участник, ако:  

- се появи оправдано съмнение в достоверността на данните на Участника или  

- се установи, че печелившият Участник не отговаря на условията, посочени в тези Общи Условия 

или  

- в случай, че след изпращане на и-мейл от Организатора, с който Участникът се уведомява, че е 

печеливш, Участникът не предостави адрес за доставка на наградата.  

Печелившите нямат право да изискват различна по вид и количество награда от тази, посочена в 

настоящите Общи условия. Наградата не може да бъде заменяна за нейната парична равностойност и не 

може да бъде преотстъпвяна на трети лица. Организаторът не поема отговорност във връзка с 

използването и употребата на наградата, освен отговорността, която се дължи по закон.  

 

Печелившите Участници ще бъдат уведомени с и-мейл на електронната поща, която са посочили при 

регистриране на съдомиялната машина на https://www.bosch-home.bg/mybosch/register-product , не по-

късно от десет работни дни след датата на определяне на печелившите Участници. В и-мейла на 

Организатора до Участника ще се съдържа искане за предоставяне на адрес за доставка на наградата.  

Ако печелившият Участник не изпрати адрес за доставка в срок от един месец след изпращане на и-мейла 

от Организатора, Организаторът има право да не му/й предостави наградата. В такъв случай 

печелившият Участник също няма право да получи каквато и да е друга компенсация, както и наградата 

няма да бъде присъдена на друг Участник. 

Организаторът не носи отговорност за евентуални щети, които Участникът би могъл да понесе заради 

логистични пречки, технически и други проблеми, възникнали при Участника, без вина на Организатора. 

Организаторът не носи отговорност за нефункционирането или непълното функциониране на 

електронната поща на Участника.  

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя правилата на Кампанията, ако това е 

необходимо по технически или търговски причини или заради други причини. Всички евентуални промени 

и новини, свързани с Кампанията, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора 

www.bosch-home.bg и ще влизат в сила, считано от тяхното публикуване.  

  6. Защита на личните данни  

БСХ  Домакински уреди България ЕООД спазва стрикто защитата на личните данни, публикувани на 

https://www.bosch-home.bg/metapages/imprint/standard-privacy-statement , поради което личните данни на 

участниците ще бъдат обработени с голямо внимание и в съответствие с валидните нормативни 

предписания за защита на личните данни.  

7. Други 

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България.  

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие 

не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град 

София. 

Телефон за информация във връзка с Кампанията: 0700 20 817, от понеделник до петък от 08:00 до 20:00. 
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