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Общи условия на игра с награди “Предизвикателство на Тайтън Машинъри България за 

машини CASE CE”. 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА   

1.1. Играта „Предизвикателство на Тайтън Машинъри България за машини CASE CE” е 

организирана от „Тайтън Машинъри България“ ЕАД със седалище и адрес на упралвние: гр. 

София 1839 бул. "Ботевградско шосе" № 455 с ЕИК 201915639 („Организатор“).  

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ  

2.1. Периодът на участие в Играта е от 02.08.2021 г. до 15.08.2021 г. 

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на 

територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, 

описани по-долу. 

3.2. В Играта нямат право да участват:  

3.2.1. лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години  

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, 

брат/сестра, деца).  

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

4.1. Игра с награди  

За да бъде включен в Играта, участникът трябва: 

- Да посети ФБ страницата на организатора: https://www.facebook.com/titanmachinerybg и да 

намери специалния пост, посветен на играта. За да се включи в избора на печелившите, е 

необходимо да отговори правилно поне на един от трите въпроса в поста.  

Първите 50 участника, които дадат верен отговор на един от трите въпроса, ще спечелят 

рекламна тениска CASE CE. За да я получат, е необходимо всеки участник да изпрати лично 

съобщение до Фейсбук страницата на организатора и да даде информация за следното: име, 

фамилия, фирма/или да уточни, че участва като физическо лице, имейл адрес, телефон за 

контакт, размер на тениската и предпочитан офис на Спиди или ЕКОНТ, където да получи 

наградата си. С предоставянето на тази информация, участникът се съгласява да получава 

информация от CASE CE като информационни бюлетини, промоции и друга полезна 

информация. Всеки един от тези 50 участника има шанс и да спечели една от големите награди. 

След края на Играта ще бъдат изтеглени трима победители – по един за всеки зададен въпрос, 

които ще получат по един от трите комплекта награди.   

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ  

5.1. Един участник може да спечели само 1 бр. награда. Наградите в играта са: 

- комплект тениска, шапка и колан CASE CE 

- комплект Bluetooth колонка, флаш памет и колан CASE CE 

- комплект портфейл, колан и шапка CASE CE 

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ  

6.1. Тегленето на наградите в Играта ще се извърши на 16.08.21 г. в 11:00 ч. чрез платформата 

https://commentpicker.com/, като от всички участници, написали коректно своя коментар под 

публикацията на играта във Facebook, на случаен принцип ще бъдат избрани тримата  печеливши 

участници. 

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Тайтън 

Машинъри България  до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.  

7.2. В срок до 10 работни дни след обявяване на печелившия Участник, той трябва да се свърже 

с Организатора.  

https://www.facebook.com/titanmachinerybg
https://commentpicker.com/
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7.3. В случай, че някои от печелившите Участници не могат да бъдат открити на предоставените 

от тях имейл адреси или не могат да получат наградата в срок от петнадесет работни дни от 

тегленето на печелившите и/или не са изпълнили условията на настоящите правила, Тайтън 

Машинъри България си запазва правото да изтегли други победители.  

7.4. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочен от печелившия 

Участник точен адрес за доставка. Печелившият Участник следва да осигури и уговори удобен 

ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 

09:00 до 17:00 часа в рамките на 15 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за 

доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република 

България.  

7.5. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг 

документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник.  

7.6. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не 

бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил 

посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата на 

сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него 

телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият Участник не бъде 

открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, наградата остава в 

съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора. 

Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.  

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ  

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се 

дължи на следните обстоятелства:  

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност 

печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в 

определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с 

конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник;  

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, 

нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.  

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради 

настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни 

събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън 

контрола на Организатора.  

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, 

осуетяващи участието в Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на 

Участник.  

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това 

на сайта си: https://titanmachinery.bg/ и на Фейсбук страницата си 

https://www.facebook.com/titanmachinerybg в  случай, че установи злоупотреби, нарушаване на 

правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи 

Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки 

и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на 

прекратяване на Играта.  

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не 

допусне до спечелване на наградите Участници, които не отговарят на описаните в настоящите 

правила условия за участие.  

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Играта Участник, в 

случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.  

https://titanmachinery.bg/
https://www.facebook.com/titanmachinerybg
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ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ  

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди 

получаването им.  

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

10.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, 

съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва 

личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: 

провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на 

наградите, както и за изпращане на рекламни материали и промоционални оферти на 

Организатора. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат 

обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.  

10.2. С участието си в Играта, Участниците дават изричното си съгласие личните им данни да 

бъдат обработвани и администрирани от Тайтън Машинъри България за целите и във връзка с 

провеждане на Играта; имената на печелившите Участници да бъдат използвани от 

Организатора в последваща комуникация към медиите, без заплащане на възнаграждение.  

10.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за 

защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администратора на 

лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря 

на изискванията на закона.  

ЧАСТ 11. ДРУГИ  

11.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите 

Официални правила, които са публикувани на Фейсбук страницата на Организатора, както и на 

сайта на компанията: https://titanmachinery.bg/. Организаторът си запазва правото по всяко 

време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след 

публикуването им на Фейсбук страницата на Организатора, както и на сайта на компанията: 

https://titanmachinery.bg/. С участието си в Играта, участниците се обвързват с Официалните 

правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.  

11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна 

договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за решаване пред 

компетентния съд в гр. София. 
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