ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„ТОНИРАЙ БЕЗПЛАТНО 265 ЦВЯТА ХАМЕЛЕКОН“
Промоцията “Тонирай безплатно 265 цвята Хамелекон” (“Промоцията”) се организира и
провежда от "Оргахим" АД, (наричан "Организатор" по-долу). Участниците в Промоцията
се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията (“Официални
Правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във
вида, в който са публикувани на следния интернет адреси –
www.orgachim.bg/promo_pravila.pdf
Организатор на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет адрес:
www.orgachim.bg/promo_pravila.pdf. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват
на www.orgachim.bg/promo_pravila.pdf за промени в Официалните Правила, като
Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в
Официалните Правила.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира на български език, на територията на Р. България
СРОК НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията стартира на 11.09.2017 г. и приключва на 31.10.2017 г.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, с изключение на служителите
на ”Оргахим” АД и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
СТОКИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА
- Хамелекон вододисперсионна база за тониране, за вътрешна употреба. Тониране по
промоционален фирмен картел „Хамелекон безплатно тониране”
МЕХНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Всеки клиент, закупил Хамелекон интериорна вододисперсионна база за тониране в
периода на Промоцията получава безплатно тониране в избран от него цвят от
промоционален фирмен картел „Хамелекон безплатно тониране”.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по
всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните
Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи
компенсация за участието им в Промоцията. Организатора няма да носи никаква
отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова
прекратяване на Промоцията.
СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организаторът на Промоцията и Участниците в същата се
решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се
решава от компетентния съд.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес
www.orgachim.bg/promo_pravila.pdf за периода на Промоцията. Допълнителна информация
може да бъде получена на тел. +359 82 886 222 между 08:30-17:00 в работни дни, с
изключение на тези обявени за официални празници.
Включвайки се в Промоцията, Участниците дават съгласието си да бъдат задължени към
настоящите Официални Правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

