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ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО 
НА КАМПАНИЯ „Aussie“ В МАГАЗИНИТЕ НА “dm България ЕООД”  

с период 24.12.2020 – 6.01.2021 г. 

 
 
1. ОРГАНИЗАТОР 

1.1. Кампания „Aussie“ се организира и провежда от “Проктър и Гембъл България” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Източна тангента” 161, ЕИК: 
831514349, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.  

1.2. „дм България” ЕООД не е Организатор или съорганизатор на Кампанията. 

2. ПЕРИОД И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 
 

2.1. Кампанията стартира, считано от 24.12.2020 г. и продължава до 6.01.2021 г.  или до 
изчерпване количествата на наградите, ако изчерпването им настъпи по-рано от 
посочената крайна дата. 
 

2.2. Кампанията се провежда при условията на настоящите Правила.  

 
2.3. Кампанията се провежда в 23 търговски обектa от търговската верига „дм България“ 
ЕООД, ЕИК: 200150888, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, район 

Слатина, ул. „Никола Тесла“ №5, ет.6, разположени на територията на Република 
България. Търговско дружество „дм България“ ЕООД не е организатор на Кампанията. 
 

2.4. Кампанията не важи при покупка, направена през платформата на foodpanda. 

3. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ  

В настоящата кампания участват всички налични продукти с марка Aussie независимо от 
вида, които се предлагат в търговските обекти на търговската верига „дм България“ ЕООД.  

4. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ  

Кампанията се провежда в 23 търговски обектa от търговската верига „дм България“ ЕООД 
на територията на България с адреси: 

 
Град Адрес 

Бургас ул. Транспортна, Burgas Plaza Mall 

Бургас ул. Тодор Александров 30 

Варна бул. Сливница 185, Delta Planet Mall 

Варна жк. Чайка, бл.202 

Варна бул. Осми приморски полк 115 

Видин ул. Цар Симеон Велики 20А 

Добрич пл. Свобода 6 

Пазарджик ул. Градски пазар 1 

Плевен пл. Иван Миндиликов 1 

Пловдив бул. Менделеев 2Б 
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Русе ул.Александровска 73 

София бул. Ботеврадско шосе 525 

София бул. Черни връх 100 

София ж.к. Младост 4, Бизнес парк, сгр. 11 

София Хубча 2 

София ул. Тодор Каблешков 30 

София бул. Александър Стамболийски 101 

София Околовръстен път 214 

София бул. Ситняково  48 

София площад Петко Славейков 2А 

София ул. Съборна 3 

София бул. Братя Бъкстон 30 

Стара Загора ул. Цар Симеон Велики 132 

 

5. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 
 
В Кампанията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. към датата на 

участие, което живее на територията на Република България и е изпълнило условията на 
Кампанията, описани по-долу в чл. 6.  
 

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 
 
6.1. В Кампанията може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията, описани в 
чл. 5. 

 
6.2. Всеки желаещ да участва трябва да закупи продукти с марка Aussie от участващ 
търговски обект на търговската верига „дм България“ ЕООД, посочен в чл. 4, на обща 

минимална стойност 23 лв. с ДДС на една касова бележка в периода 24.12.2020 – 
6.01.2021 г., като за всеки 23 лв. с ДДС участникът ще получи по една награда или 23 лв. = 
1 награда, 46 лв. = 2 награди, 69 лв. = 3 награди и т.н. 

 
6.3. Един участник може да участва в Кампанията неограничен брой пъти.  
 

7. НАГРАДИ 
 
7.1. След изпъленение на условията, посочени в чл. 6 участнкът печели една от 920 бр. 

четки за коса, всяка от които на стойност 2.29 лв. с ДДС 
 
7.2.  При завършване на покупката участникът получава наградата си веднага от касиер в 
съотвения обект.  

 
7.3. Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено 
допълнително количество от описаното по-горе.  

 
7.4. Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу паричната им 
равностойност, както и други замени. 

 
8. ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ НАГРАДИТЕ 
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Наградата по член 7.1 е предметна и на единична стойност под 100 лв. Според ЗДДФЛ не 
следва тя да бъде декларирана или обложена на данък.  

 
9. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 

Организаторът няма да събира, обработа и съхранява лични данни на участниците.   
 
10. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Пълните правила и условия за участие в Кампанията могат да бъдат намерени на 
следния интернет адрес: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/.  

10.2. С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват с Общите правила на 
играта. 
10.3. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във 

връзка с провеждането на Кампанията, или за грешки и/или недостатъци при провеждане 
на играта поради извънредни обстоятелства. 
10.4. Настоящите Условия съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на 
Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще 

се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 
10.5. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с 
Кампанията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че 

това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния 
български съд. 
10.6. Настоящите Правила влизат в сила на 24.12.2020 г. и важат за целия период на 

провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани 
с нея. 
 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА 
 
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по 

всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при 
системно нарушаване на правилата на играта или при форсмажорни обстоятелства, както 
и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията 
се обявява на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/. При прекратяване на Кампанията 

Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, 
както и на всякакви други трети лица. 
Организаторът не носи отговорност за използването от страна на някой от участниците на 

чужди лични данни. Всеки участник носи отговорност, в случай че е използвал чужди 
лични данни. В такъв случай участникът носи наказателна, административно-наказателна 
и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не 

е имал право да използва. С участието си в Кампанията, участникът декларира, че 
предоставените от него лични данни са действително негови. 

https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/
https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/

