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                                         ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ“  НА "Little Plus" 

УСЛОВИЯ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИ

Цените и Промоциите на продукти, обявени в интернет-магазина на  "Little Plus" -  www  .fflittle.plus се
отнасят за интернет-магазина на "Little Plus" -  www  .fflittle.plus и могат да се различават от цените и промоциите
в обектите от верига Little Plus. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „Играй и Спечели“ - „УНИ ИНВЕСТ ПЛЮС” ООД, с адрес град Стара Загора, ул.
„Веселин Ханчев“ № 9, телефон +359 080 040 020, e-mail за кореспонденция mbox@figplus.com

2.ПЕРИОД НА ИГРАТА: 14.10.2020 година - 28.11.2020 година. 

3. В играта „Играй и Спечели“ на Кулинарен Магазин "Little Plus", нямат право да участват служители на „УНИ
ИНВЕСТ ПЛЮС” ООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

4.ДОСТЪП  ДО  ПРАВИЛАТА  -  Правилата  ще  бъдат  достъпни  на  уеб  сайта  на  "Little  Plus"  -
https://fflittle.plus/storage/app/public/uploads/files/ysloviaigra.pdf 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.  Играта  на  Кулинарен  Магазин  "Little  Plus"  „Играй  и  Спечели“,  ще  бъде  публикувана  на  инстаграм  и
фейсбук  страницата  "FFLittle  Plus",  както  и  на  уеб  сайта
https://fflittle.plus/storage/app/public/uploads/files/ysloviaigra.pdf

5.2 За  да участие в  играта на  Кулинарен Магазин  "Little  Plus",  моля  изпълнете  всички условия  изброени в
публикацията. 

5.3. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ - на случаен принцип на 29.11.2020 година, жури от трима души, посочени от
организатора, ще избере произволно трима печеливши, които ще спечелят:  

– ваучер на стойност 99,99 лева, за консумация в нашия търговски обект или за доставка до Вашия
дом или офис;

– ваучер на стойност 66,66 лева, за консумация в нашия търговски обект или за доставка до Вашия
дом или офис;

– ваучер на стойност 33,33 лева, за консумация в нашия търговски обект или за доставка до Вашия
дом или офис.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Организаторът ще обяви резултатите от играта чрез посочване на името и публичната снимка на спечелилите
участници на страницата си във Фейсбук, като след обявяването следва да се свърже със спечелилите участници в
играта  чрез  лично  съобщение.  Участниците  предоставят  лични  данни  и  адрес,  на  който  да  бъде  доставена
наградата.  Организаторът не е  длъжен да води кореспонденция с  участници,  които не са  спечелили награда.
Наградите ще бъдат доставени безплатно на печелившите по спедиторска фирма „Еконт“.

6.2 Организаторът на играта не носи отговорност за пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност
от страна на спедиторската фирма. 

6.3 Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия Участник и
подписване на обратна разписка от печелившия участник. При отсъствие на печелившия участник на посочения
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адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес, ще бъде оставено съобщение от
куриeрската фирма с адреса на най-близкия клон на спедиторската служба, където може да си получи наградата. 

6.4 Недоставени и непотърсени награди до 10.12.2020 година няма да бъдат доставяни. 

7. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1.  Включвайки  се  в  настоящата  игра,  участниците  дават  съгласието  си  и  предоставят  на  „УНИ  ИНВЕСТ
ПЛЮС” ООД или на нейните подизпълнители, в това число на спедиторска фирма „Еконт“ доброволно личните
си данни /име, телефон, адрес/ за цели, свързани с участието в играта и с доставянето на наградите, се съгласяват
Организатора  да  обяви  на  страницата  си  спечелилите  участници  чрез  посочване  на  имената  и  профилната
снимка,  с които същите са участвали в играта. 

7.2 Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните 
данни. 
8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ 
8.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили 
награда.

8.2.  Организаторът  на  промоцията  не  носи  отговорност  за пристигнали  в  лошо  състояние  награди,  поради
небрежност от страна на спедиторската фирма. 

8.3. 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; и 

б)  при  невъзможност  наградата  да  бъде  предоставена  поради  форсмажорни  обстоятелства,  нормативни  или
законови ограничения, или каквито и да е други обстоятелства. 

8.4. 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. 

8.5.  Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта,  обявявайки това на уеб  сайта
www  .fflittle.plus, 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.

9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

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

10. ДРУГИ 

10.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила,
които са публикувани на уеб сайта www  .fflittle.plus. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя
или  допълва  Официалните  правила,  като  промените  влизат  в  сила  след  публикуването  им  на  уеб  сайта
www  .fflittle.plus.  С участието си в играта участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да
спазват условията и сроковете на Томболата. 

10.2.  Спорове  между  Организатора  и  Участници  се  решават  чрез  постигане  на  взаимна  договореност.  При
невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния Старозагорски Районен Съд.
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