ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 2017 И
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА С НАГРАДИ
I. Организатор на кампанията
Кампанията се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол
Варна ЕАД, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на
кампанията”).
Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални
правила.
Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните
правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на
www.mallvarna.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на
www.mallvarna.bg
II. Продължителност на кампанията
Кампанията се организира за периода 5.09.2017 – 30.06.2018 г.
III. Територия на кампанията
Кампанията се организира и провежда на територията на Мол Варна ЕАД.
IV. Механизъм
От 5 септември до 31 декември 2016 година, всеки клиент, пазарувал на стойност над
20,00 лв. в Мол Варна ЕАД, може да получи клубна карта с отстъпки и привилегии за
ученици и студенти в някои от водещите търговски обекти в центъра. Промоцията е
активна до изчерпване на количествата.
Всяка от картите е с уникален номер и е валидна за учебната 2017/2018 година. Клубна
карта може да получи всеки ученик или студент срещу представянето на касов бон над
упоменатата стойност и лична карта, респ. ученическа книжка. Издател и собственик на
картите е Мол Варна ЕАД. Ученическата клубна карта не е банкова карта.
Предоставените отстъпки и привилегии важат само посочените обекти на територията
на Мол Варна ЕАД.

Регистрацията на картата на специално обозначеното място в сайта на Мол Варна ЕАД www.mallvarna.bg до 29.10.2017 г., дава на нейния притежател право за участие в
томбола с над 300 специални награди.
С регистрацията на картата притежателят й се съгласява да получава и актуална
информация за новостите в търговския център под формата на персонално адресирано
писмо на посочения мейл адрес. Печелившите в томболата ще бъдат определени на
случаен принцип пред тричленна комисия на 30 октомври 2017 г.
Важно: Всеки участник в кампанията може да регистрира само една карта. При
регистрация на две или повече карти от едно лице, същото се дисквалифицира от
участие в томболата с награди.
Описание на ползваните отстъпки и привилегии :
•

Playground – 100% бонуси / двойно презареждане за всички видео и аркадни
игри; 10% намаление за рожден ден;

•

Детски център Capella Play – 50% отстъпка от цената на месечна абонаметна
карта;

•

SUBWAY – 10% отстъпка на всички продукти извън промоционалните такива.
Отстъпката не важи за сандвичи в промоция;

•

Бистро „OLA”- 10% отстъпка на всички продукти извън промоционалните такива;

•

Аптека Subra - 5% отстъпка за лекарства ОТС, хранителни добавки и
дермокозметика;

•

Оптики Leonardo - 35% отстъпка при покупка на слънчеви очила или диоптрични
рамки;

•

Andrew’s - 10% отстъпка към клубните карти, както и 20 бр. ваучери за 20 лв.
всеки за томболата;

•

Geox -10% отстъпка на ненамалена стока;

•

Hobby Art - 10% отстъпка на всички артикули, с изключение на артикулите в
текущи промоции;

•

Училище по танци „Огледало” - 30% отстъпка за ученици във всички спортни
класове на Огледало. Предложението не е активно за останалите танцови
класове.

V. Видове награди в томболата
•

Годишна стипендия за курс по английски език, предоставена от Център за
обучение и комуникация "Полиглот";

•

Интерактивна карта на света, на български и англисйки език, от Хиполенд ( 2
броя);

•

Ученически комплект от скицник и две тетрадки, със специален брандинг от
Хиполенд (20 броя);

•

Карта за игра, заредена с 10 лв., от Playground (10 броя);

•

Hot Tuna - подплатена ученическа раница с атрактивен брандинг от Мол Варна
ЕАД (10 броя);

•

Комплект от три цветни класьора (А4 формат) с атрактивен брандинг от Мол
Варна ЕАД (30 броя);

•

Луксозна папка с брандинг от Мол Варна ЕАД (30 броя);

•

Тетрадки с брандинг от Мол Варна ЕАД (100 броя);

•

Спинъри, програми и над 100 броя други предметни подаръци и изненади от
търговските обекти в Мол Варна ЕАД.

Списъкът на участниците, получили награди, ще бъде публикуван в секция „Новини” в
сайта на Мол Варна ЕАД на 30 октомври 2017 г.
VI. Процедура за получаване на наградите
Всички печеливши ще получат персонално адресирано писмо на посочения в
регистрацията мейл адрес. Наградите се получават от бюро Информация до 7 работни
дни от датата, на която са били спечелени. Лица под 18 години ще получат спечелените
от тях награди в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Право на участие
В кампанията имат право да участват всички ученици и студенти, респ. техните
родители и познати, пазарували на територията на търговския център на стойност над
20.00 лв.
VIII. Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва
предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на
награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани
в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
IX.

Прекратяване на кампанията

Организаторът има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че
настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните
правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта,
Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.
X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат
решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще
бъде отнесен пред компетентния български съд.
Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на официалната страница на
играта на Интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на кампанията.
Повече информация може да получите и на телефон 070013111.
С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.

