
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
„ОБНОВЕТЕ ДОМА СИ С ФУТБОЛЕН ЕНТУСИАЗЪМ!“

I. ОРГАНИЗАТОР 
1. Играта се организира и провежда от „ДАУ БЕНТА България” ЕООД, ЕИК 175123053, наричано 
по-долу „Организатор” или „ДАУ БЕНТА България“. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПЕРИОД И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Промоцията се провежда в официалния шоурум на Caparol, намиращ се в гр. София, 
Манастирски ливади - изток, бл. 19. Важи и за поръчки, направени онлайн.
2. Настоящите правила са задължителни за всички участници. Организаторът си запазва 
правото едностранно да променя Правилата, като обяви промените публично във Facebook и 
официалната си интернет страница.
3. Всеки Участник, отговарящ на условията за участие и желае да участва в промоцията, 
трябва да направи покупка за съответната сума. 
4. Играта ще се проведе по време на Европейското първенство по футбол. Стартира от 
14.06.2021 и завършва на 11.07.2021 вкл.
5. В промоцията могат да вземат участие всички пълнолетни лица с местонахождение в 
България. Участие НЕ могат да вземат лица, работещи за „ДАУ Бента България“ ЕООД, както и 
техни родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
6. Всеки Участник в кампанията има право да участва многократно.
7. Заявявайки своето участие, участниците приемат тези Условия и се ангажират да спазват 
разпоредбите в тях.
8. Участие в промоцията, организирана от „ДАУ Бента България“ ЕООД е свързано със 
закупуване на продукти.

III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
1. Всеки участник в промоцията трябва да посети официалния шоурум на Caparol, намиращ 
се в гр. София, Манастирски ливади - изток, бл. 19, офис 2
2. Необходимо е да направи покупка на продукти Caparol за определена стойност, за да си 
гарантира получаване на награда. 
3. Наградния фонд и ценовата скала са описани в графа „Награди“.
4. Наградата се получава на момента. 
5. Настоящите правила на кампанията на „ДАУ Бента България“ ЕООД са на разположение на 
следния адрес: www.caparol.bg 

IV. НАГРАДИ

Няма ограничение в броя на печелившите.
1. Наградите се получават при покриване на определена сума, а именно:

- Участниците, направили покупки в размер от 200 – 400 лв. получават два кена немска бира 
Schoefferhofer.
- Участниците, направили покупки в размер от  400 - 800 лв. получават комплект от 5 бира + чаша 
Schoefferhofer.



- Участниците, направили покупки над 1000 лв. получават един кен 5л. бира Schoefferhofer.

2. Наградата/наградите в играта на „ДАУ Бента България“ ЕООД няма да бъдат задължително 
споменавани в текста или визиите на самата игра.
3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
4. Предложението не се комбинира с други отстъпки и промоции. 

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
1. Наградите се получават от Участника в момента на покупката.  
2. В случай, че спечелилият Участник е направил поръчката си онлайн, то тя му се изпраща по 
куриер на посочен от него адрес, заедно със стоката .
3. Организаторът не носи отговорност в случай, че при посещение на куриер на посочения от 
спечелилия Участник адрес за доставка, не бъде открит получателят или негов представител. 
Куриерът уведомява получателя чрез съобщение за датата на получаване. 

VI.  ПРАВНИ СПОРОВЕ
1. Организаторът на играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, 
свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, 
свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора 
и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че е окаже 
невъзможно, двете страни ще се обърнат към съответните институциите, които да разрешат 
спора.
3. Организаторът се задължава да осигури и предостави на всеки спечелил участник 
удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата, в случай, че 
тя надминава стойността от 30 (тридесет) лева. Спечелилият наградата може да ползва 
удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на 
своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Всеки участник в промоцията, се счита за уведомен и запознат с правила и условията. 
2. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за 
други, извън посочените в настоящите правила, цели.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
1. Организаторът има правото да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че 
настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, 
представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези 
случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде 
обявено на интернет страницата на „ДАУ Бента България“ ЕООД, а участието на потребителите 
се прекратява автоматично.

IX.  ДРУГИ УСЛОВИЯ



1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях игра и се прилагат 
за периода на нейното провеждане. Всички други промоции, игри и томболи, организирани от 
„ДАУ Бента България“ ЕООД ще се регламентират от отделни условия.

2. Игрите не се спонсорират, възлагат или осъществяват по какъвто и да било начин от Face-
book и не следва да се свързват с Facebook. Участниците предоставят информацията си на „ДАУ 
Бента България“ ЕООД, а не на Facebook.

Желаем успех на всички участници!

ДАУ БЕНТА България 

Телефон: + 359 887 803 298
Email: showroom@caparol.bg
Website: www.caparol.bg 


