ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „MITSUBISHI ECLIPSE CROSS – РАЗЛИЧЕН ОТ ВСЯКА
ГЛЕДНА ТОЧКА“
Период на провеждане: от 17.05.2018 г. до 27.06.2018 г. включително.
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Организаторът на кампанията „Mitsubishi Eclipse Cross – Различен от всяка гледна точка“ е
„Балкан Стар Мотърс“ АД- оторизиран генерален вносител за продукти с марката „Mitsubishi
Motors“, дружество със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ 1510, ул. Резбарска 5.
2. ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
2.1. Кампанията се провежда на територията на България през периода от 17.05.2018 г. до
27.06.2018 г. включително.
3. УЧАСТНИЦИ
3.1. Право да участват в капанията имат постоянно пребиваващи в България физически лица или
юридическите лица, които са регистрирани на територията на България. Изключено е участието
на служители или представители на „Балкан Стар Мотърс“ АД в кампанията.
3.2. Лица под 16 г. имат право да дадат своите лични данни и да участват в кампанията само след
изричното съгласие на техен законен родител/настойник.
3.3. Участници под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на свой
законен родител/настойник.
3.4 Участници под 18 години или без свидетелство на управление на МПС не могат да участват
за голямата награда – тест- драйв, но участват за останалите награди.
3.5. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и истински.
4. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
4.1. В периода, посочен в т.2.1., всеки, който е направил свое собствено видео в уебсайта на
играта, споделил го е в някоя от социалните мрежи, посочени в сайта, и се е регистрирал във
формата за участие, участва за наградата.
5. НАГРАДИ
5.1. Наградите, предоставени от Организатора са: 1 уикенд тест драйв с Mitsubishi Eclipse Cross,
1 бр. мъжки часовник Mitsubishi Motors, 5 бр. хладилни чанти и 5 бр. слушалки Eclipse Cross, 5
бр. термоса и 5 бр. чадъра Mitsubishi Motors
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ
6.1. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в срок до 14 дни след приключването
на кампанията.
6.2. Тегленето и определянето на печеливш ще се извърши чрез софтуер, определящ
печелившото лице на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили условията
посочени в т.4.1.
6.3. Организаторът ще се свърже с лицата, спечелили награда, в рамките на 7 (седем) работни
дни от изтеглянето на имената им посредством телефонно обаждане и/или имейл, които
участниците са предоставили чрез формата за регистрация.

6.5. Ако попълнените координати за връзка на някой от печелившите не са актуални или
Организаторът не получи отговор от печелившото лице в рамките на 3 /три/ работни дни,
наградата му ще бъде предоставена на следващ изтеглен участник.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора до посочен от печелившите
участници адрес на територията на България.
8. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с
всички разпоредби и условия в настоящите правила.
8.3 Евентуални спорове възникнали между Организатора и участниците в Кампанията, ще се
разрешават в партньорски дух, чрез преговори.
9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. С участието си в кампанията, участниците изрично се съгласяват предоставените от тях лични
данни да бъдат използвани в рамките на тази кампания и за целите на доставка на наградите,
както и за осъществяване на връзка от страна на оторизиран представител на Организатора в
случай, че спечелят голямата награда – уикенд тест драйв с автомобил Mitsubishi Eclipse Cross.
9.2. Организаторът декларира, че предоставените от участника лични данни в рамките на
кампанията, ще бъдат използвани от него само за целите на настоящата кампания.
9.3. Организаторът може да обяви на своя сайт имената на печелившите в настоящата кампания.
9.4. На участниците в кампанията са гарантирани правата, предвидени в приложимото
законодателство относно защитата на личните данни, съгласно което на лицата се предоставя
правото на информиране, право на достъп и промяна в данните, както и право на възражение
във връзка с използването на лични данни.
9.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им
данни или за получаване на кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и
изпратено на адреса на Организатора или на следния имейл: mitsubishi@balkanstar.com

