Игра на Теразид
„Фасада от Теразид избери и спечели Топлоизолационна фасадна система
на стойност 2 000 лева“
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА ТЕРАЗИД
1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на Играта
на Теразид (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с
физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.
1.2. Организатор на Играта е "Теразид" ЕООД, ЕИК:121057660, със седалище и адрес на
управление: София 1528 Гара Искър, ул. 5004 №5 (по-долу за краткост Организатор).
1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез
възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните
средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, избрани
за победители в Играта.
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
2.1. Кампанията се отнася за следните продукти с марка „Теразид“, а именно:
 Лепило за топлоизолационни плоскости: Termozid, Top Mix Termo, Top Mix за EPS
 Фасадни топлоизолациони плоскости EPS F (размер на листа - 50/100 см):
 Дюбели
 Армировъчна фибромрежа
 Шпакловка: Termozid, Top Mix Termo, Top Mix бяла шпакловка за EPS
 Грунд: G33
 Мазилка: Decorit, Decora, Silicat, Sicolit, Nanomax
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Кампанията се провежда в периода от 10.04.2018г. до 30.09.2018г.
3.3. Информацията за провеждането на Играта е достъпна в промо-уеб-страница
www.segaevreme.com или по друг начин.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в
чл. 4.2, което в периода на Играта е попълнило кратка форма на промо-уеб-сайта
www.segaevreme.com, с което регистрира своето участие в Кампанията.
4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.3. В Кампанията не могат да участват търговски фирми, които се явяват представители или
дистрибутори на Организатора, както и строителни фирми.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
5.1. В Кампанията участват всички лица, които са:
5.1.1. Попълнили всички продукти в термо-калкулатора на Теразид, който се намира на сайта
www.terazid.com и се показва на промо-уеб-сайта www.segaevreme.com. За да се попълни
термо-калкулатора, е необходимо да се напише квадратура на фасадата, с която участникът
желае да участва в Играта. След това от падащото меню на термо-калкулатора трябва да се
изберат продуктите от фасадните топлоизолационни системи на „Теразид“ ЕООД, които
участникът желае да включи.
5.1.2. След като са избрани всички продукти се запазва файл чрез бутона „Изтегли PDF“
и се прикачва във формата за участие на www.segaevreme.com.
5.1.3. Крайната сума във файла, генериран от термо-калкулатора, не трябва да надвишава

2000лв.
5.1.4. Участникът попълва формата за участие, която се намира на промо-уеб-сайта
www.segaevreme.com, след което прикачва файла, генериран от термо-калкулатора на
Теразид и настиска бутона изпрати, с което се регистрира за участие в играта.
5.1.5. Участникът трябва да прикачи във формата за участие и снимка на обекта, за който ще
бъдат използвани продуктите от наградата.
5.2. Всеки Участник участва в Играта от свое име и има право да получи наградата, съгласно
условията на настоящите Общи условия.
5.3. С регистрирането с попълване на кратка форма в промо-уеб-сайта www.segaevreme.com
всеки участник декларира, че е запознат(а) с Общите условия, разбира ги и приема да ги
спазва. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на
Играта без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да
спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в
промо-уеб-сайта www.segaevreme.com.
5.4. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При
несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност.
5.5. Всеки участник може да се регистрира само веднъж на месец. Ако желае да се
регистрира отново в следващ месец, трябва да генерира нов файл от термо-калкулатора и да
се регистрира отново чрез попълване на формата на промо-уеб-сайта www.segaevreme.com.
5.6. Участникът се ангажира, в случай че спечели награда, да предостави снимки на обекта
след приключване на работата с продуктите от наградата.
РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
6.1. Наградите - продукти от фасадна топлоизолационна система Теразид, изборени в чл. 2.1.,
на стойност 2000 лева - ще бъдат разпределяни по 1 брой на месец, в началото на месеца,
следващ месеца, за който се е извършвала регистрацията.
6.2. Участниците, неспечелили награда по чл. 6.1., ще имат право на до 10% отстъпка от
официалната ценова листа на Теразид ЕООД, в случай че решат да закупят материалите,
изброени в прикачения при регистрацията файл. Конкретната отстъпка зависи от избраните
материали, и ще бъде съобщена на участника при писмено изразено от него/нея желание да
закупи гореспоменатите продукти.
6.3. Печелившите участници ще се теглят всеки месец за съответните награди на случаен
принцип. В тегленето участват всички, които са регистрирани в предходния месец до 23:59 от
последния ден на месеца. Един участник има право да спечели награда по чл. 6.1. само
веднъж.
6.4. Участниците, които печелят награда по чл. 6.1., ще бъдат уведомени чрез телефонно
обаждане и по електронна поща, съгласно данните за контакт, посочени в регистрационните
форми, в срок до 7 дни от тегленето. Печелившите участници ще получат наградата при
условията на раздел 7 .
6.5. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите.
6.6. Пълният списък с печелившите от Играта ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата
на кампанията www.segaevreme.com.
РАЗДЕЛ
7.
ПОЛУЧАВАНЕ
НА
НАГРАДИТЕ
ОТ
КАМПАНИЯТА.
7.1. Победителите ще получат наградите след определяне на ден, време и място между
печелившите и представител на Теразид, намиращ се на адрес: София 1528 Гара Искър, ул.
5004 N5. Тел. 02/979 99 71
7.2. В случай, че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на
един месец, той губи право на наградата си.
7.3. Организаторът може да изисква предоставянето на документ за самоличност, с цел
доказване на възраст.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
8.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати
провеждането на Кампанията, като информира за това участниците чрез
www.segaevreme.com, или по друг начин, който намери за добре.
8.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като
промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата, където
първоначално са били публикувани.
РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1 С регистрирането в уеб-страницата www.segaevreme.com всеки Участник доброволно
дава съгласието си и упълномощава Теразид да събира, съхранява и обработва
предоставените от него лични данни за целите на Кампанията, както и да ги използва за
други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Теразид услуги, при спазване на
приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни, лицето
няма да има право да участва в Играта и/или губи правото си да получи награда.
9.2. С получаването на награда Участниците предоставят своето съгласие имената и образа
им да бъдат използвани от Теразид за маркетингови цели във връзка с Кампанията, като бъдат
публикувани на официалния сайт на Теразид, или включени в други аудио, печатни или
видео материали, без да претендират за допълнително заплащане от Теразид.
9.3 Теразид гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно
съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или
унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните
му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или
изключване на неговите лични данни от базата данни на Теразид, като изпрати писмено
искане до Теразид на имейл адрес office@terazid.com
РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. С участието си в Играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от
настоящите Правила и да се съобразяват и спазват техните клаузи и регулации.
10.2. 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
Кампанията поради извънредни обстоятелства.
10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по
настоящите Правила или за грешки при провеждане на Кампанията поради форсмажорни
обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неизправности в обслужващата техника,
които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на
Организатора.
10.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил
невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на
награди, или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.
10.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от
участник в Играта при регистрирането на личните данни, довели до невъзможност за
свързване с участника.
10.6. След крайната дата на провеждане на Кампанията, Организаторът запазва правото да
продължава поддръжката на Кампанията на адрес www.segaevreme.com
РАЗДЕЛ 11 . ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Настоящите Правила са достъпни на адрес www.segaevreme.com за периода на
провеждане на Кампанията.
11.2. За всички въпроси, неуредени с настоящите правила, ще се прилагат правилата на
действащото българско законодателство.
11.3. 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.
11.4. Настоящите правила влизат в сила на 10.04.2018г. и важат за целия периода на
провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с
нея.
11.5. Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със
законодателството на Република България.

