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ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА "Back to Japan" 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Предмет 

Настоящите Правила (“Правилата“) определят реда, начина и условията за провеждане 

на промоцията “Back to Japan” (“Промоцията“) и уреждат взаимоотношенията на 

Организатора с физическите и юридически лица, участващи в промоцията. 

 

РАЗДЕЛ 2. Организатор 

2.1. Организатор на промоцията от името на Toshiba Europe GmbH, е “Екшън Глоубъл 

Къмюникейшънс България” ООД, регистрирано по ф.д. No 5244/2001 г. ЕИК: 

BG130538850, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Оборище”, ул. 

“Г. С. Раковски” № 80, представлявано от Росица Руменова Донкова, в качеството на 

Управител на „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс  България” ООД. 

2.2. Промоцията се организира на територията на Република България, с цел 

насърчаване и продажба на преносими компютри с марка Toshiba. 

 

РАЗДЕЛ 3. Участници в промоционалната игра 

3.1.Всяко дееспособно физическо (навършило 18 години) или юридическо лице, което е   

закупило на територията на Република България преносим компютър с марка Toshiba в 

периода от 00:00:00ч. на 05.09.2014 г. до 23:59:59 ч. на 15.10.2014 г. и е извършило 

успешна регистрация за участие в промоционалната игра на страницата 

www.nomatterwhatguarantee.com в 14 дневен срок от датата на закупуването на такъв 

преносим компютър, може да участва в  промоцията.   

3.2. В томболата не могат да участват служители на “Екшън Глоубъл Къмюникейшънс 

България” ООД, Toshiba Europe GmbH и членовете на техните семейства (родители, 

братя и сестри, полу-братя, полу-сестри, съпрузи, деца).  

 

РАЗДЕЛ 4. Награди в промоцията 

4.1. Наградите в настоящата промоция са: 

4.1. 1. Пътешествие до Япония за един човек, което включва двупосочен самолетен 

билет, нощувки и осигурен транспорт;  

4.1.2. Преносим компютър с марка Toshiba; 

4.1.3. Екшън камера Toshiba Camileo X-Sports; 

4.1.4. Таблет Toshiba Encore; 
4.2. За всяка Промоционална награда се извършва отделно теглене, от което се изключват 

Участници, които вече са определени за печеливши на базата на предходните тегления. 
Един участник може да спечели само една от посочените награди. В случай, че името 

на участника бъде изтеглено два пъти в електронната томбола, участникът печели 

наградата, отговаряща на първото изтегляне на неговото име. 
4.3. След определяне на печелившия Участник за всяка Промоционална награда, се 

изтеглят по още 2 (двама) резервни печеливши Участници за всяка Промоционална 

награда.  

Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при 

условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи Промоционалната награда в 

в срока по раздел 7 от тези Правила. 

4.4. Печелившите в тази промоция няма да имат възможността да заменят наградите за 

паричния им еквивалент, да ги заменят за други награди или да предлагат промяна в 

условията на промоцията.  

http://www.nomatterwhatguarantee.com/


2 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Механизъм на промоцията 

5.1. За да се включи в промоцията, всеки участник, дееспособно физическо (навършило 

18 години) или юридическо лице, закупило преносим компютър Toshiba на територията 

на Република България, за периода на промоционалната игра от 00:00:00 ч. на 

05.09.2014 г. до 23:59:59 ч. на 15.10.2014 година трябва да  се регистрира  за участие  на 

страницата www.nomatterwhatguarantee.com в срок от 14 дни от датата на покупката на 

своя преносим компютър Toshiba, закупен на територията на Република България и в 

периода на промоцията 

5.2. Базата данни ще включи всички участници, които са се регистрирали успешно за 

участие в промоционалната игра.  

5.3. 3.2.Регистрацията се счита за успешна, когато са попълнени точно, коректно и 

вярно  всички изисквани данни и на посочената при регистрацията на участника 

електронна поща е получено потвърждение за успешно направена регистрация No 

Matter What Guarantee, в която всички въведени данни са валидни и коректни 

(например сериен номер на преносимия компютър). 

 

РАЗДЕЛ 6. Теглене на промоционалните награди 

6.1.Тегленето на победителя ще бъде направено до 20.11.2014 г.  включително измежду 

участниците, отговарящи на условията по раздел 3. 

Наградите са: 

•  Едно пътуване до Япония за един човек (според Раздел 4.) 

 • Преносим компютър Toshiba – 1 бр. 

•  Екшън камера Toshiba Camileo X-Sports – 1 бр. 

•  Таблет Toshiba Encore – 1 бр. 

6.2. Тегленето ще се извърши по електронен път, на случаен принцип и в присъствието 

на нотариус в офиса на „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България” ООД, гр. София, 

район “Оборище”, ул. “Г. С. Раковски” № 80. 

6.3. Носителите на четирите награди от Промоцията ще бъдат обявени в рамките на 8 

дни след тегленето на томболата на Фейсбук страницата 

www.facebook.com/ToshibaBulgaria 

 

РАЗДЕЛ 7. Определяне на печелившия участник и получаване на наградата 

7.1. В срок от 8 (осем) дни, считано от датата на изтегляне на имената на победителите 

и след проверка на данните на печелившите участници и потвърждаване на 

валидността за участието им, победителите в промоционалната игра ще бъдат 

информирани от служител на Организатора  по електронен път на електронната поща, 

която са посочили  в регистрационната форма,  за спечелването на наградата и ще им 

бъдат дадени указания за нейното получаване.  

7.2. Победителите трябва да се явят, за да получат своята награда в рамките на 20 

(двадесет) дни, считано от датата на изпращане на имейл с уведомяване за нейното 

спечелване. Ако победителят не се свърже с Организатора в рамките на 20 (двадесет) 

дни от датата на  изпращане на уведомяване за нейното спечелване, същият ще бъде 

уведомен отново по електронен път на посочената в регистрационната форма 

електронна поща, а крайният срок за получаване на наградата ще бъде удължен с още 8 

(осем) дни.  

7.3. Спечелилите награда участници в играта, които не са потърсили наградата си в 

този срок губят правата си върху нея. В този случай Организаторът си запазва правото 
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да оттегли наградата и да я предостави на първия изтеглен резервен печеливш участник 

по реда на изтегляне.  

7.4. Участникът спечелил пътешествие до Япония няма да може да сменя дестинацията, 

периода на използване на наградата, хотела, да удължава периода на пътуването или 

други детайли от наградата.  
7.5.  За да получи своята Промоционална награда, Участникът следва в срок до 8 (осем) дни  

от уведомяването по реда на раздел 8 от тези Правила да представи на Организатора:  

7.5.1. За физически лица –лична карта;  

          За юридически лица:  

- съдебно удостоверение за актуално състояние или ЕИК; и  

- лична карта или друг валиден български документ за самоличност 

В случай, че от името на печелившия Участник се яви за получаване на Промоционална 

награда лице, различно от лицето, което го представлява по съдебна или търговска 

регистрация, същото следва да представи  освен документите по р. 8.1 и 8.2. и изрично 

пълномощно от печелившия Участник. 
7.5.2. При получаването на наградата ще се изисква от печелившия участник  да 

представи и оригинален финансов документ за покупка на поне един преносим 

компютър Toshiba на територията на Република България  в периода от 00:00:00ч. на 

05.09.2014г. до 23:59:59ч. на 15.10.2014 година и документ за успешна регистрация за 

гаранцията No Matter What, извършена на страницата www.nomatterwhatguarantee.com в 

рамките на 14 дни от датата на покупката.  
7.5.3. Получаването на Промоционалната награда се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол или друг документ, подписан от лицето, представляващо печелившия Участник и 

от служител на Организатора.  

7.5.4. От моментът на получаване на наградата и подписването на документа на 

наградата се прекратяват всички задължения на Организатора и Toshiba Europe GmbH 

по отношение на томболата за определяне на победителите.  

 

РАЗДЕЛ 8. Допълнителни условия и лични данни 

8.1. Всички участници, които участват в промоцията, потвърждават, че са съгласни с 

посочените правила. Ако Организаторът прецени, че участникът не спазва и/или не 

отговаря на правилата на промоцията, има право по всяко време да анулира неговото 

участие.  

8.2. Организаторът си запазва правото да анулира участието, ако не е спазено 

изискването за участие в промоцията, а именно да е закупен лаптоп Toshiba в периода 

на промоцията и на територията на Република България, както  и правилно и успешно 

да е извършена регистрацията на този лаптоп в рамките на 14 дни от неговото 

закупуване. 

8.3. С участието си в промоцията всички участници предоставят на Организатора 

доброволно необходимите за участието в Промоционалната игра лични данни и се 

съгласяват тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на 

Промоционалната игра.  

8.4. Печелившите участници в промоционалната игра трябва да дадат своето съгласие и 

в писмена форма за това, че предоставят доброволно своите лични данни - снимка, име, 

адрес и друга информация на Организатора и се съгласяват да бъдат снимани, 

записвани и да участват в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без 

да им  се дължи възнаграждение за това.  

 

РАЗДЕЛ 9. Прекратяване на промоцията 
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9.1. Организаторът си запазва правото да прекрати томболата и промоцията в случай на 

непредвидени и независещи от него причини.  

9.2. Организаторът не носи отговорност : 

a) за необработени участия в следствие на погрешно направени регистрации за участие 

в Промоционалната игра,  неправилно подадени данни и/или за грешки и/или 

недостатъци при провеждането на промоцията и регистрацията на участията като цяло, 

поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет 

страницата www.nomatterwhatguarantee.com и/или в обслужващата информационно-

съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.   

б)  спрямо печеливш участник, предоставил невалидна електронна поща за контакт или 

некореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата както и при 

установяване несъответствия между предоставените при регистрацията данни и тези в 

документа за самоличност и , предоставен от потенциалния печеливш 
в) за оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по 

причини, свързани с неразбиране за начина и механизма за участие в Промоционалната 

кампания. 

г)  ако някой участва в кампанията след края на обявения период на промоционалната 

кампания или промроционалната награда не може да бъде предоставена и/или използвана 

поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи 

наградата в опредeлените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, 

свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник;  

д) при невъзможност Промоционалните награди да бъдат предоставени и/или използвани 

поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови 

ограничения или каквито и да е други обстоятелства. 

 

РАЗДЕЛ 10.  

10.1. Правилата на промоцията ще бъдат публикувани на сайта www.toshiba.bg преди 

началото на промоцията. 
10.2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила.   

Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет 

страницата www.toshiba.bg 

 

София, 25.08.2014. 
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