ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ORAL-B
Чл. 1 Организатор
1. Промоционалната кампания “Oral-B“, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се
организира и провежда от „Орбико България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Челопешко шосе” № 24, представлявано от управителя Александрина Димитрова
Маринова.
2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на
промоционалната Кампания на следните уебсайтове: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ и
https://sopharmacy.bg/oral-b-game.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила.
Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на:
https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ и https://sopharmacy.bg/oral-b-game .
Чл. 2 Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда на територията на Република България във всички аптеки SOpharmacy,
Sanita и Ceiba, както и онлайн на www.sopharmacy.bg .
Чл. 3 Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 01.07.2022 г. и продължава до 30.09.2022 г. вкл. или до изчерпване на
наличните количества продукти, стикери и/или паспорти.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде
оповестено публично на: https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/ и https://sopharmacy.bg/oral-bgame .
Чл. 4 Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на
стартиране на Кампанията, съответно 01.07.2022 г. , и пребивава на територията на Република
България, което е изпълнило условията на посочения в чл. 6 механизъм и е събрало съответния
необходим брой стикери.
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД,
както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).
С включването си в промоционалната кампания участниците потвърждават, че са запознати с
условията на Кампанията, описани в настоящите Официални правила и ги приемат.
Чл. 5 Участващи продукти, които могат да бъдат закупени чрез изпълнение на описания
механизъм в чл. 6
Участващите продукти са следните видове електрически четки за зъби:
Vitality Kids модели Frozen/ Cars/ Star Wars, Vitality модели Cross Action/ Sensi Ultra Thin/ 3D White,
Gum Care Professional 1, Gum Care Professional 2, Gum Care Professional 3 + калъфче, GeniusX
Midnight черна + калъфче.

Всеки от продуктите може да бъде закупен на редовната му цена без предоставяне на паспорт
със стикери или на промоционална цена при представяне на паспорт със съответния брой
стикери.
В Кампанията не участват лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В
Кампанията не участват продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК.
2. 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 клиент, който в периода на Кампанията направи покупка на който/които и да е/са
избран/избрани от него продукт/и от аптека SOpharmacy, Ceiba, Sanita или онлайн на
www.sopharmacy.bg , ще получи 1 брой стикер за всеки 15 /петнадесет/ лева с ДДС от стойността
на покупката, направена както на място от участващ обект, така и онлайн на www.sopharmacy.bg.
Обръщаме внимание, че стикери не се предоставят за всички изключени от Кампанията
продукти, съгласно чл. 5 по-горе.
Стикерите и паспортите, на които стикерите се залепят, се получават на каса (при покупка на
място от участващ обект) или при доставката на продуктите от куриер при покупка онлайн на
www.sopharmacy.bg . Залепете необходимия брой стикери на съответното място в паспорта.
Всеки клиент, събрал определен брой стикери, има право да закупи участващ продукт с отстъпка,
както следва:
• При събрани 3 броя стикери, клиентът може да закупи детска четка Vitality Kids модели Frozen/
Cars/ Star Wars с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 56,19 лева с ДДС, цена след отстъпката
33,71 лева с ДДС.
• При събрани 3 броя стикери клиентът може да закупи електрическа четка за зъби Vitality
модели Cross Action/ 3D White с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 49,29 лева с ДДС, цена
след отстъпката 29,57 лева с ДДС.
• При събрани 3 броя стикери клиентът може да закупи електрическа четка за зъби Vitality
модели Sensi Ultra Thin с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 51,09 лева с ДДС, цена след
отстъпката 30,65 лева с ДДС
• При събрани 4 броя стикери клиентът може да закупи електрическа четка за зъби Gum Care
Professional 1 с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 89,49 лева с ДДС, цена след отстъпката
53,69 лева с ДДС.
• При събрани 5 броя стикери клиентът може да закупи електрическа четка за зъби Gum Care
Professional 2 с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 126,49 лева с ДДС, цена след отстъпката
75,89 лева с ДДС.
• При събрани 6 броя стикери клиентът може да закупи електрическа четка за зъби Gum Care
Professional 3 + калъфче с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 180,79 лева с ДДС, цена след
отстъпката 108,47 лева с ДДС.

• При събрани 7 броя стикери клиентът може да закупи електрическа четка за зъби GeniusX
Midnight черна + калъфче с 40% отстъпка от цената – регулярна цена 339,49 лева с ДДС, цена
след отстъпката 203,69 лева с ДДС.
Отстъпката може да бъде използвана при покупката на съответния продукт на място във всяка
една от участващите в кампанията аптеки, както и онлайн на www.sopharmacy.bg . При покупка
онлайн, за да използвате съответната отстъпка, следва да изпратите снимка на паспорта с
коректно залепени стикери на e-mail: e-shop@sopharmacy.bg, след което да използвате
получения на имейл код в поле „промо код“ при поръчка на www.sopharmacy.bg .
Решение на Потребителя е колко от събраните от него стикери, които са коректно залепени в
паспорта, да използва, за да получи съответния процент отстъпка от съответните продукти.
Винаги приложимо, обаче, е обстоятелството, че при използване на отстъпка в участващ обект
на място, Потребителят трябва да предаде паспорта си на служител на каса, а при използване на
отстъпката онлайн www.sopharmacy.bg посредством описания по-горе механизъм, то
Потребителят трябва да предаде паспорта си на куриера при доставката на продуктите. Нов брой
стикери и паспорт се получават при нова покупка, съгласно условията и механизма на чл. 6.
Организаторът не носи отговорност за доставката на закупени онлайн продукти (също така
паспорти и стикери заедно с тях), както и за техническата изправност на онлайн аптеката
www.sopharmacy.bg и последвалата комуникация, която може да бъде проведена. В тази връзка
за всякакви въпроси, потребителите могат да се свържат с отговорно по тези въпроси лице за
контакт на имейл: e-shop@sopharmacy.bg .
Посочените отстъпки ще са валидни до края на промоционалната кампания или до изчерпване
на количествата участващи продукти.
Чл. 7 Разни
1. При липса на наличност на участващи продукти преди изтичане на периода на кампанията,
Организаторът, сайтът sopharmacy.bg, както и аптеките от веригата Sopharmacy/Ceiba/Sanita не
дължат обезщетение под никаква форма на участниците.
2. Паспортът не се заменя за и няма левова равностойност. Клиентите получават отстъпка при
предаване на коректно попълнен паспорт на касова зона на място в участващ обект или съгласно
механизма на изпращане на снимка на коректно залепени стикери в паспорта на имейл eshop@sopharmacy.bg и използване на получения на имейл код в поле „промо код“ при поръчка
на www.sopharmacy.bg .
3. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши
претенции и/или разкрити злоупотреби след като срокът на Кампанията вече е изтекъл.
4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които
възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.
5. Организаторът няма право да заменя посочените като участващи в кампанията продукти с
други, или да предлага различни от посочените в чл. 6 отстъпки.
Чл. 8 Лични данни
При провеждане на настоящата кампания, Организаторът не събира никакви лични данни от
участващите лица. Организаторът не носи отговорност за обработката и събирането на лични
данни посредством онлайн аптеката www.sopharmacy.bg , тъй като той се администрира и

управлява от SOpharmacy. За повече информация във връзка със защитата на личните данни при
онлайн поръчки от www.sopharmacy.bg, моля да се запознаете с Политиката за поверителност,
публикувана на сайта.
Чл. 9 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. 10 Прекратяване на „Кампанията” преди официалния краен срок
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването
на форсмажорни обстоятелства или по решение на Организатора, като това ще бъде оповестено
една
седмица
предварително
на
https://ro.pg.com/regulamente-bulgaria/
и
https://sopharmacy.bg/oral-b-game .

