Общи условия на Коледна Facebook игра
1. Организатор на играта е Volvo Penta Center Bulgaria с централен офис- гр.
Варна, ул. „Александър Дякович“ №7.
2. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице,
навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което
притежава само един валиден профил във Facebook, както и лица на
възраст между 13 и 18 години след съгласие на родител.
4. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу правила на играта
5. С участието си в играта, участниците се обвързват с Официалните
правила и се съгласяват да спазват всички условия и срокове.
6. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на
играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
7. Играта се провежда с начало 10:30ч на 03.12.2018 г. до 10:30ч. на
17.12.2018 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати
срока на играта, публикувайки информиращо съобщение на адреса на
играта.
8. Участието в играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги,
предлагани от Организатора.
9. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта
лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие.
10. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните
права, като промените влизат в сила след публикуването им.
11. Механизъм за участие в играта:
Всеки потребител, който желае да вземе участие в играта, трябва да
изпълни следните 3 стъпки:
11.1 Да хареса страницата на Volvo Penta във Facebook https://www.facebook.com/vpcenterbulgaria/
11.2 Да отговори правилно на зададения въпрос, като коментира под
снимката. Въпросът е: „Кой е липсващият елемент от пъзела?“
11.3 Да сподели на стената си публично поста свързан с играта
12. Наградите са следните:
- 1 бр. пътен сак
- 3 бр. фенерчета
- 5 бр. шапки
- 7 бр. термо чаши
13. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична
равностойност.
14. Определянето на печелившия от играта ще е на случаен принцип под
формата на томбола.

15. Обявяването на победителите ще се проведе на 17.12.2018 г. и ще се
публикува във Фейсбук страницата Volvo Penta Center Bulgaria. Победителите ще
бъдат уведомени чрез лични съобщения в деня на теглене на томболата.
Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора чрез куриер, за целта
победителите ще трябва да предоставят своите данни за получаване на
наградите си.
16. Извън отговорностите на Организатора са всякакви технически проблеми;
проблеми с Интернет и Фейсбук, които забавят работата на страницата и др.
свързани с личната техника на потребителите.
17. Защита на личните данни:
Организаторът е регистриран по Закона за защита на личните данни в
Комисията за защита на личните данни като администратор на лични
данни.
С участието си в играта, печелившите участници доброволно
предоставят своите лични данни, необходими за изпращането на
наградите. Всеки участник се съгласява, че ако бъде сред печелившите
на играта, неговите имена ще бъдат оповестени публично на
страницата на Volvo Penta Center Bulgaria. Участниците се съгласяват,
че имената им биха могли да бъдат използвани в аудио или видео
материали на Организатора.
Организаторът се задължава да не споделя с трети лица,
предоставените му лични данни, освен ако това не е необходимо за
целите на участието и награждаването.

