
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

за участие в промоционална кампания  

„Движи се по твоя начин с Rexona във верига магазини Sport Depot” 

 (За периода: 01 юни 2021г. –  31 юли 2021г., включително) 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят и съгласят с условията на изложените по-долу 
официални правила (наричани за краткост „Официалните Правила“) 

 

 

Раздел 1. Организатор на Промоцията и официални правила на рекламната кампания. 

Промоцията „Движи се по твоя начин с Rexona във верига магазини Sport Depot” 
(„Промоцията") се организира от агенция „СТРАТА ПРОМО“ ЕООД, регистрирана в Търговския 
регистър под единен идентификационен номер (ЕИК) 130982726, с адрес на регистрация:  град 
София, ж.к. Яворов, блок 44, етаж 1, тел. +359 887 90 34 44, представлявана от управителя и 
материално отговорно лице Пенко Минев, наречена „Организаторът”, по възлагане от Юниливър 
България ЕООД, ЕИК 121796402, със седалище и адрес на управление гр. София. ж.к. Младост 4, 
Бизнес Парк София 1, сграда. 4, ет. 5 („Възложителят”).  
 

Раздел 2. Територия и продължителност на Промоцията 

Промоцията се организира и провежда в онлайн платформата на Sport Depot 
https://www.sportdepot.bg/ (наричана по-долу „Oнлайн Платформата“), както и в 11 търговски обекта 
на територията на Република България (наричани по-долу „Обекти на Sport Depot”) а именно:  

- София, Младост 

- София, Мол България 

- София, Мол Парадайз 

- София, Люлин 

- Пловдив, Ритейл парк 

- Пловдив, Марково Тепе 

- Пловдив, Виа Парк 

- Варна, Ян Палах 

- Варна, Делта мол 

- Бургас, Славейков 

- Велико Търново 

 

Раздел 3. Продължителност на Промоцията 

Периодът на Промоцията е от 00:00:01 часа на 01.06.2021г. до 23:59:59 часа на 31.07.2021г. 
(„Промоционален период “)  
 

Раздел 4. Участващи продукти 

В Промоцията участват всички продукти с марка Rexona. 

https://www.sportdepot.bg/


 

Раздел 5. Право на участие 
 
Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането 
й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Юниливър 
България“ ЕООД, „Страта Промо” ЕООД и „Спорт Депо“ АД, както и членове на техните семейства 
(деца, съпрузи и родители). 
 

Раздел 6. Брой и вид на наградите 

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва: 
 

• Награда вид 1: Ваучер за 10 лв. от Sport Depot. 
 

• Награда вид 2: Ваучер за 20 лв. от Sport Depot. 
 

• Награда вид 3: Ваучер за 50 лв. от Sport Depot. 
 

 

Всички награди са закупени от името и за сметка на Възложителя. 

 
 
Раздел 7. Механизъм на Промоцията 

За да вземе участие в Промоцията, всеки участник трябва да изпълни следните условия: 

• Да закупи 2 продукта Rexona от един от Oбектите на Sport Depot или през Онлайн 
Платформата на Sport Depot и те да бъдат на една касова бележка. 

• Да изтегли скреч карта* от касата и да разбере веднага дали печели награда. 
 

*През онлайн платформата, клиентът закупил 2 продукта Rexona, ще получи дигитална скреч 
карта, която ще му покаже дали печели награда или не.  

**Всеки участник може да запази касовата си бележка и да я регистрира чрез SMS на номер 
108009, за да участва за още награди от Националната Кампания на Rexona. Пълните промо 
правила за Националната Кампания са налични на фейсбук страницата на Rexona 

https://www.facebook.com/RexonaBulgaria. 

Един участник може да участва повече от веднъж в промоцията като всяко следващо участие е 
свързано със закупуването на нови 2 продукта Rexona на една касова бележка. 

 

7.1. Доставка на наградите 

Наградите, спечелени на място в Обектите на Sport Depot, ще бъдат предоставяни на печелившите 
участници на момента.  
 
Наградите, спечелени през Онлайн Платформата на Sport Depot, ще бъдат предоставяни като код 
за отстъпка, изпратен на имейл адреса, с който е направена онлайн поръчката от участника.   

https://www.facebook.com/RexonaBulgaria


 

Раздел 8. Отговорност 

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на 
явни дефекти на наградите, които не са били посочени при получаването на съответната награда от 
получателите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за щети, причинени в резултат 
на използването на наградите.  
 

Раздел 9. Правни спорове 

До степента, позволена от закона, Организаторът и Възложителят не поемат каквато и да е 
отговорност  и не могат да бъдат въвличани в каквито и да е правни спорове по повод на владението 
или собствеността върху наградите, както и в правни спорове, породени от евентуални разходи за 
участниците, свързани с участието в тази Промоция.  
 
Всеки потенциален правен спор между Организатора и/или Възложителя, от една страна, и 
участниците в Промоцията, от друга страна, ще се решава по взаимно съгласие. При невъзможност 
за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища. 
 

Раздел 10. Прекратяване на Промоцията 

Организаторът има право да прекрати Промоцията преди изтичане на Промоционалния период, 
посочен в Раздел 3 на настоящите Официални правила, в случай, че настъпят форсмажорни 
обстоятелства по смисъла на законодателството, които водят до невъзможност за Организатора да 
продължи провеждането на Промоцията и са извън неговия контрол. В тези случаи на участниците 
не се дължи компенсация. 

Раздел 11. Общи разпоредби 

Копие от настоящите Официални правила ще бъде достъпно на адрес 

https://www.sportdepot.bg/pages/rexona-game-1522. Oрганизaторът и Възложителят си запазват 

правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила след 
обявяването им отново на Онлайн Платформата на Sport Depot.  

 
Приложимо право по тези официални правила е действащото законодателство на Република 
България. 

 
 
 

 

https://www.sportdepot.bg/pages/rexona-game-1522

