
“Слънчеви усмивки с KETTLER” 
 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА 

1.1. Настоящата рекламна промоция“Слънчеви усмивки с KETTLER” 

 („Промоцията”) е организирана от „Спорт Депо” АД със седалище на управление и адрес 

за кореспонденция в гр. София 1766, ж.к.”Младост”4, “Васил Радославов” №6, тел: 02 

4016500; факс: 02 4016545, ЕИК17539951 

1.2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за 
участниците в Промоцията.  

1.3. С извършването на което и да е от действията за участие в промоцията, описани в 
настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и 
приемат безусловно. 

1.4. Официалните правила са публикувани на сайтa www.sportdepot.bg  

1.5. Организаторът „Спорт Депо“ АД си запазва правото да изменя или допълва 
Официалните правила, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване 
на www.sportdepot.bg 
 

РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ 

2.1. „Участник в промоцията” може да бъде всяко физическо лице, което живее на 

територията на Република България и е регистрирало касовата си бележка или номер на 

онлайн поръчка след направена покупка в магазините от веригата SPORT DEPOT и онлайн 

на www.sportdepot.bg. Адресите на търговските обекти са публикувани в РАЗДЕЛ 6 при 

условията на настоящите официални правила на промоцията.  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Официалният старт на промоцията е на 10.04.2017. в 00:00:00 часа и приключва на  
10.07.2017г. в 23:59:59 часа. 
 
РАЗДЕЛ 5.  МЕХАНИЗЪМ И УСЛОВИЯ 

5.1. Период: 10.04-10.07.2017г. 

5.1.1 Етап 1: 10.04.2017г-10.05.2017г 

5.1.2 Етап 2: 10.05.2017г-10.06.2017г 

5.1.3 Етап 3: 10.06.2017г-10.07.2017г 

 

5.2. Талон за попълване: в периода 10.04-10.07.2017г. всеки клиент пазарувал детски 
продукт/и с марката KETTLER /триколка, kettcar количка, баланс колело, тротинетка/, на 
място в магазини SPORT DEPOT участва през съответния етап в томбола за спечелване на 
един от 10-те ваучера на стойност 50лв. Талонът се попълва на касата в магазина и се 
пуска в предназначената урна за това. 
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5.3. Регистриране на номер на онлайн поръчка: в периода 10.04-10.07.2017г. всеки 
клиент пазарувал детски продукт/и с марката KETTLER /триколка, kettcar количка, баланс 
колело, тротинетка/, онлайн на www.sportdepot.bg и регистрирал своя номер на онлайн 
поръчка на www.sportdepot.bg участва през съответния етап в томбола за спечелване на 
един от 10-те ваучера на стойност 50лв 
 
 
5.4. Награди:  
 

 30 ваучера на стойност 50лв.  

Етап 1: 10.04.2017г-10.05.2017г -10бр ваучери 

Етап 2: 10.05.2017г-10.06.2017г -10бр ваучери 

Етап 3: 10.06.2017г-10.07.2017г -10бр ваучери 

 

5.5. С попълването на регистрационната форма /талон/ на касата и номер на онлайн 
поръчка за участие в томболата, участникът дава своето изрично съгласие за събиране и 
обработка на личните му данни от Организатора за целите на промоциите, които ще се 
провеждат в бъдещ период, както и за получаване на SMS и email съобщения. 

5.6. Томбола: Всички попълнили талон и/или номер на онлайн поръчка участват в 
томбола. Победителите ще бъдат определeни на случаен принцип.  

5.7. Теглене на награди: 

 Етап 1: наградите се теглят на 15.05.2017г. 

 Етап 2: наградите се теглят на 15.06.2017г. 

 Етап 3: наградите се теглят на 17.07.2017г. 

5.8. При тегленето на печелившите служител на SPORT DEPOT ще се свърже с 

победителите. 

5.9. Получаване на награда: Наградите се получават на касата на магазин SPORT DEPOT 
или с куриер. 

5.10. Служители на SPORT DEPOT, както и членовете на техните семейства нямат право на 
участие в томболата за големите награди. 
 
5.11 След промяната на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., паричните и предметни наградите, 
получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. 
Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да 
издават на наградените физически лица служебни бележки по образец  за удостоверяване 
на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат 
ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя 
сметка. 
 

РАЗДЕЛ 6: АДРЕСИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА: 

6.1. магазини SPORT DEPOT 

1) Град: София, Младост 4, ул. „Васил Радославов“, 6 
2) Град: София,  бул. „Джавахарлал Неру”, 6, Lyulin City Center (над Happy) 
3) Град: София, Bulgaria Mall, бул. „България“, 69 
4) Град: София, Paradise center, бул. „Черни връх”, 100 
5) Град: София, Park Center Sofia, бул. "Арсеналски" 2 
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6) Град: София, Serdika Center, бул. Ситняково 48 
7) Град: Велико Търново, ул. Оборище 18, Central Mall 
8) Град: Варна, Търговски център “Ян Палах” 
9) Град: Плевен, пл. Свобода 25, Central Mall Pleven 
10) Град: Стара Загора,  бул. Никола Петков 52, Park Mall 
11) Град: Пловдив, бул. Менделеев 2Б, Retail Park Plovdiv 
12) Град: Пловдив, бул. Руски 54, Mall Markovo Tepe  
13) Град: Сливен, ул. Мишо Тодоров и ул. Йордан Кювлиев 
14) Град: Ловеч,  ул. Търговска 45, City Centre Lovech 
15) Град: Габрово, ул. Васил Априлов 40, Mall Gabrovo 
16) Град: Русе,  бул. “Липник” 121 Д, Mall Ruse 
17) Град: Дупница, ул. “Св. Иван Рилски”, 22 
18) Град: Благоевград, ул. Тодор Александров 2, ет. 2, Largo Mall 
 
 
 
7. Валидиране на победителите  

7.1 Утвърждаването на всеки Победител ще се извършва само след показване на документ 

за самоличност. 

8. Защита на лични данни  

8.1. Участието в тази Кампания потвърждава безусловно съгласие от страна на всеки 

Участник личните му данни да могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от 

Организатора с рекламни цели, неограничено териториално и/или времево и чрез 

използването им по какъвто и да е начин. 

8.2. С участието си в Кампанията, участниците изрично приемат, че личните им данни за 

идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде 

използвана от Организатора или от негови подизпълнители, в последствие за други 

подобни приложения, за директен и/или косвен маркетинг, за публикуване на данните, 

изисквани от закона за раздаването на наградата и др. 

8.3. Организаторът може да направи публична информацията относно имената на 

Участниците на настоящата Кампания и всякакви други данни, считани за необходими.  

8.4 На участниците в Кампанията са гарантирани правата, предвидени в Закон No677/2001 

относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното 

движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, 

правото на достъп до данни, право на интервенция на данните и правото на възражение. 

8.5. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със 

събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан 

в предишния параграф.  

8.6. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните 

им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в 

писмена форма и изпратено на адреса на Организатора. 

9. Спорове 



9.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението на 

комисията, назначена от Организатора, е окончателно.  

9.2. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се 

съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник. 

9.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и участниците в Кампанията ще 

се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се 

решават от съдебните инстанции на гр. София.  

10. Изменение и допълнение на официалните правила  

10.1 Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални 
правила в хода на играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват 
единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано 
от публикуването им на www.sportdepot.bg 
 


