
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА LENOR 

Чл. 1. Организатор 

1. Промоционалната кампания на LENOR /Ленор/, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и 
провежда от „Орбико България” ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Източна тангента” 161, представлявано от 
управителя Александрина Димитрова Маринова. 

2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната 
Кампания на следния уебсайт: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ . 

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или 
промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: https://ro.pg.com/regulamente-
bulgaria/.  

4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила 
(нататък в текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им. 

Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти 

Кампанията се провежда в избрани търговски обекти на територията на Република България, упоменати в 
Приложение 1. 

Чл. 3. Продължителност на Кампанията 

Кампанията стартира на 1 август 2021г. и продължава до 30 септември 2021 г. или до изчерпване на 
количествата награди, посочени в чл. 8 от настоящите Официални правила. 

В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично 
на уебсайта https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ ,  

Чл. 4. Право на участие 

В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на 
Кампанията, съответно 1 август 2021г. и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило 
едновременно всички условия: 

- закупило е продукт/и с марка Lenor /Ленор/, независимо от техния вид, размер и опаковка, които са налични 
в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила; 

- при покупката на продукти, описани по-горе от обект, участващ в Кампанията, е получило на касата в 
съответния обект скреч-карта; 

В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове 
на техните семейства (по права и съребрена линия). 

Чл. 5. Участващи продукти 

1. Участващите продукти са: всички продукти с марка Lenor /Ленор/, независимо от техния вид, размер и 
опаковка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.  

2. Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални 
правила в периода 1 август 2021г. до 30 септември 2021 г. 

3. След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не 
носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли 
да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си. 

Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие 

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка Lenor /Ленор/, независимо от техния 
вид, размер и опаковка от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, може да 
вземе от касата в обекта скреч-карта и може да спечели една от следните награди – портмоне Lenor, плажна 
чанта Lenor, кошница с продукти Lenor. Необходимо е участникът, при получаване на скреч-картата, да изтрие 
обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента – портмоне Lenor, плажна чанта Lenor, 
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кошница с продукти Lenor, като наградите портмоне Lenor /Ленор/ и плажна чанта Lenor /Ленор/ може да 
получи на място в обекта. За получаване на наградата кошница с продукти Lenor /Ленор/ спечелилият участник 
е необходимо да се свърже с контактно лице на имейл reception.bg@orbico.com , като при доставка на 
наградата спечелилият участник е длъжен да предостави на куриера печелившата скреч карта и касова 
бележка, която удостоверява покупката на продукти Lenor /Ленор/. Периодът за доставка на наградите е 14 
работни дни. 

Един участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията. 

I. За да спечели една от наградите участникът е необходимо: 

1. Да е закупил продукт/и с марка Lenor / Ленор/, независимо от техния вид, размер и опаковка, които 
продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията, посочени в чл. 2 от настоящите 
правила; 

2. Да е получило скреч-карта от касата в участващ обект, от който е направена покупката; 

3. Да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента; 

Чл. 7. Ограничения 

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват 
нормалната реализация на съответната Кампания. 

Чл. 8. Награди 

Наградите са: 

- 1995 (хиляда деветстотин деветдесет и пет) броя портмоне Lenor;  

- 1995 (хиляда деветстотин деветдесет и пет) броя плажна чанта Lenor;  

- 35 (тридесет и пет) броя кошница с продукти Lenor; 

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична 
равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди. 

Чл. 9. Лични данни 

При първоначална регистрация за кампанията не обработваме Ваши лични данни. 

Ако сте печеливш участник, личните данни, които допълнително можем да събираме и обработваме във връзка 
с получаването на наградата и в зависимост от нея, са следните: 

• Име и фамилия - данните са ни нужни за целите на идентификация; 

• Телефонен номер и адрес – данните са ни нужни за целите на доставка; 

Администратор на данните е: “Орбико България” ЕООД, с ЕИК: 131012382.  

За да участвате в кампанията, както и да получите наградата – кошница с продукти Lenor, е нужно да дадете 
съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани, съгласно целите посочени по-горе. Отказът за 
предоставяне на личните данни или отказът от разрешение за обработване на данните, прави невъзможно 
организирането и провеждането на промоционалната кампания, участието в  нея, както и получаването на 
наградата. 

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за 
изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение е между 1 /една/ и 5 /пет/ години от 
приключването на кампанията, в зависимост от това дали спечелената награда е над 100 лв. и следва да 
декларираме данък, съгласно ЗДДФЛ. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от 
нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до 
окончателното му решаване. 

Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се 
свържете с нас на privacy.orbicobg@orbico.com . Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен 
срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване. Срокът може да бъде удължен при наличие на 
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конкретни причини, свързани с определени законови изисквания или със сложността на искането, с 
допълнителен период от 2 месеца. 

За допълнителна информация и въпроси, свързани с личните данни, можете да се свържете с нашето 
Длъжностното лице по защита на личните данни  на следния електронен адрес: privacy.orbicobg@orbico.com . 

Чл. 10. Данъци и такси 

С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците 
върху доходите на физически лица. 

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови 
задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на 
данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията. 

Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство 

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. 
Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно 
приложимото законодателство. 

Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок 

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на 
форсмажорни обстоятелства. 

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, 
като това ще бъде оповестено една седмица предварително на https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ , 

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на 
Kампанията и се считат обвързани с тях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

№ Обект Град Адрес 
1 АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.424 БУРГАС ЖК МЕДЕН РУДНИК ДО БЛ.424 

2 АНЕТ-3 ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ БУРГАС ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ.44 

3 АНЕТ-4 ЕООД-МЕДЕН РУДНИК БЛ.93 БУРГАС ЖК МЕДЕН РУДНИК БЛ.93 

4 БОЛЕРО-9-ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ 48 

5 БОЛЕРО-11-УЛ.ЦАР КАЛОЯН БУРГАС УЛ.ЦАР КАЛОЯН ТЪРГ.К-С КРАСНОДАР 

6 БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК ЛАЗУР БУРГАС ЖК ЛАЗУР ДО БЛ.71 

7 ВИЛТОН-МАРКЕТ 11,КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ ЯМБОЛ ЖК.ВЪЗРАЖДАНЕ УЛ.РУЕН 84 

8 ВИЛТОН-МАРКЕТ 09,КВ.ЗЛАТЕН РОГ ЯМБОЛ ЖК ЗЛАТЕН РОГ БЛ.7 

9 ВИЛТОН-МАРКЕТ 08,КРЪСТЕВ ЯМБОЛ УЛ.Д.КРЪСТЕВ 8 

10 ВИЛТОН-МАРКЕТ 07,МИЛИН КАМЪК ЯМБОЛ МИЛИН КАМЪК 30 

11 СЛАВЕКС ЕООД-МАГАЗИН 2 ЯМБОЛ ЖК ДИАНА БЛ.6 

12 СЛАВЕКС ЕООД-МАГАЗИН ЯМБОЛ ЖК ГРАФ ИГНАТИЕВ 42А 

13 СЛАВЕКС ЕООД-МАГАЗИН 5 ЯМБОЛ ЖК.ДРУЖБА 51 

14 МЕРКАНТО 10 - БУРГАСКО ШОСЕ СЛИВЕН БУЛ.БУРГАСКО ШОСЕ 61 

15 МЕРКАНТО 5-УЛ.ГЕОРГИ ИКОНОМОВ СЛИВЕН КЛУЦОХОР,УЛ.Г.ИКОНОМОВ БЛ.19 

16 ЖАНЕТ ООД-ТЦ ЖАНЕТ НЕСЕБЪР М-СТ КОКАЛУ,ТЪРГ.ЦЕНТЪР ЖАНЕТ 

17 ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД ООД-ОБЕКТ СВИЛЕНГРАД УЛ.САН СТЕФАНО 1А ЗАД БОЛНИЦАТА 

18 ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА ВАРНА УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ 2,ГРАНД МОЛ ВАРНА 

19 ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА ВАРНА УЛ.АНДРЕЙ САХАРОВ 2,ГРАНД МОЛ ВАРНА 

20 ТРЪНЧЕВ ООД 7-БУЛ.В.ПРЕСЛАВ,РУМ ШУМЕН БУЛ.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 28, РУМ 

21 ТРЪНЧЕВ ООД 15-БУЛ.КОНСТ.И ФРУЖИН ВАРНА БУЛ.КОНСТАНТИН И ФРУЖИН 420 

22 ТРЪНЧЕВ ООД 13-ТЪРГОВИЩЕ,ПАЗАРА ТЪРГОВИЩЕ УЛ.ГЕН.СКОБЕЛЕВ ОБЩИНСКИ ПАЗАР 

23 ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ-ВАРНА ВАРНА ПРИМОРСКИ ПАРК 2, 482 

24 АКВИЛОН ЕООД-УЛ.ИВАН ВАЗОВ 8 БАЛЧИК УЛ.ИВАН ВАЗОВ 8 

25 СИБИЕС ООД-УЛ.ПАТР.ЕВТИМИЙ СТАРА ЗАГОРА УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 

26 СИБИЕС ООД-ТРИ ЧУЧУРА ЮГ СТАРА ЗАГОРА ЖК ТРИ ЧУЧУРА ЮГ 109 

27 СИБИЕС ООД-СВ.Г.КЛИСАРОВ СТАРА ЗАГОРА УЛ.СВЕЩЕННИК ГЕОРГИ КЛИСАРОВ 2 

28 СИБИЕС ООД-ХР.БОТЕВ/АНГ.КЪНЧЕВ СТАРА ЗАГОРА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ / АНГЕЛ КЪНЧЕВ 

29 СИБИЕС ООД-КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК КВ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ БЛ.42 

30 ТИМ ООД-БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО БУЛ.БЪЛГАРИЯ 70 

31 ТИМ ООД-КАРТАЛА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЖК КАРТАЛА 

32 ТИМ ООД-ПИШМАНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ.ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 9 

33 ТИМ ООД-БАЧО КИРО ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ.БАЧО КИРО 16 

34 ТИМ ООД-КЛАСИКО МАРМАРЛИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ.МАРМАРЛИЙСКА 37 

35 ТИМ ООД-МОЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ.ОБОРИЩЕ 18, МОЛ 

 

 

 

 

 


