
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
СЕРВИЗИ АВТОСПЕКТЪР – БУРГАС 

 

Описаните по-долу правила определят условията и сроковете, 

отнасящи се за томбола, провеждана в Сервизи АвтоСПЕКТЪР – Бургас през м.юли 

2019г., наричана по-долу, за краткост “Томбола”. 

1. Общи 

1.1. Възложител и организатор на Томболата е СПЕКТА АУТО ЕООД, гр. Бургас, 8000, ул. 

Индустриална 19 (наричано по-долу „Организатор“). Участниците в томболата са 

длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални 

правила на Томболата (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните 

Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на 

продължителност на Томболата в Сервизи АвтоСПЕКТЪР. Организаторът на Томболата 

си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените 

влизат в сила само след предварителното им оповестяване. 

1.2. Срок: Томболата се провежда за периода от 01.07.2019 до 31.07.2019 г. 

1.3. Територия: Томболата се организира и провежда на територията на Република 

България. 

1.4. Други: Официалните правила са задължителни и обвързващи за участниците в 

Томболата.  

С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, участниците 

потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги 

приемат безусловно.  

2. Участници 

2.1. Участник в Томболата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, 

извършило еднократна покупка или ремонт на автомобила с Сервизи АвтоСПЕКТЪР – 

Бургас на обща стойност над 80,00 лева с ДДС.  

2.2. В играта нямат право да участват служители на СПЕКТА АУТО ЕООД. 



2.3. Участието в Томболата е обвързано с еднократна покупка или ремонт на 

автомобила на обща стойност над 80,00 лева с ДДС и попълването на талон за участие 

с предоставени лични данни – име и телефон, към който се прикрепя касов бон.  

3. Механизъм 

В обектите на Сервизи АвтоСПЕКТЪР – Бургас са поставени рекламни постери за 

участие в Томболата с описани броя и вида на предметните награди. Участникът 

попълва талон за участие, към който прикрепя касовия бон за извършената покупка 

или услуга. Право да участва в тегленето на награда от Томболата има само Участник, 

пуснал в урната попълнен талон с прикрепен касов. Важи датата на касовия бон.  

Награди за м.07.2019г: 

1) ПРЕНОСИМА АУДИО СИСТЕМА, TИП "КАРАОКЕ" - С МИКРОФОН, USB И ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ – 1 брой; 

2) ГРИЛ БАРБЕКЮ DELUXE – 1 брой; 

3) ХЛАДИЛНА ЧАНТА – 1 брой; 

4) ВАУЧЕР за еднократна покупка/ремонт в Сервизи АвтоСПЕКТЪР – Бургас на 

стойност 50,00 лева с ДДС и срок на валидност до 31.12.2019г. – 2 броя 

4.1. Печелившият ще бъде избран на случаен принцип между участниците, оставили 

талон за участие и касов бон в урната, в присъствието на Нотариус. 

4.2. Всички участници в Томболата безусловно и неотменимо се съгласяват, че 

резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, 

на каквото и да е основание. 

5. Получаване на награди  

5.1. Печелившият участник ще бъде оповестен лично по телефона на предоставения от 

негова страна телефон за контакт. Участникът трябва да се получи лично спечелената 

предметна награда в Сервиз АвтоСПЕКТЪР – Бургас на адрес: гр.Бургас, ул. 

“Индустриална 19 (до шоурум TOYOTA). 

6. Публичност  

6.1. Лицата участващи в Томболата изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, 

че в случай на спечелване на награда, Организаторът има право, с цел популяризиране 

резултатите от Томболата, без да е необходимо даването на допълнително съгласие 



от тяхна страна, да използва предоставените от печелившите участници в Томболата 

имена, снимка и други данни във Facebook страница https://www.facebook.com/SpektaAuto/, 

аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за 

срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата. 

6.2. Участниците в Томболата се съгласяват Организаторът или оторизирани от него 

лица да комуникират с тях посредством лични съобщения, телефонни разговори и SMS 

съобщения. 

7. Защита на личните данни 

7.1. Лицата участващи в Томболата изрично се съгласяват предоставените от тях лични 

данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и за срока на провеждане на 

Томболата, а при спечелване на награда – за оформяне на документи за приемо-

предаването ѝ. 

7.2. Участниците в Томболата са информирани, че: Предоставянето на личните данни 

е изискване, необходимо за участие в Томболата; Предоставените лични данни ще 

бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на 

лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното 

съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или 

изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение 

срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни; 

Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до 

office@spektaauto.com.  

8. Други 

8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Томболата 

участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават 

отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на 

Организатора, или в други основателни случаи.  

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, 

причинени на участниците в Томболата, както и не отговаря и не може да бъде 

привлечен в съдебни дела, свързани с Томболата.  

8.4. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други предметни награди.  

 

https://www.facebook.com/SpektaAuto/

