
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Кампания „#АЗсъмТитан” 

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

Организатор на Кампания „#АЗсъмТитан“ /по- долу „Кампанията“/ е „СЕЛЕНА 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република 

България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 175184597, със седалище и адрес на 

управление Област: София, Община: Божурище, с. Гурмазово, п.к. 2226, ул. 

"Гурмазовско шосе" № 67, наричано по-долу “Организатор”. 

 

II. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 

Кампанията се провежда в периода от 20.04.2022 до 31.07.2022 г. в рамките на 

работното време на търговските обекти на Организатора или до изчерпване на 

количествата. 

 

III. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА 

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице на възраст над 18 

години, закупило продукт/продукти от продуктовите категории на Tytan Professional – 

PU лепила, Монтажни лепила, Уплътнители, Монтажни пени, което изпълнява 

изискванията на настоящите Общи условия на кампанията, наричани по-долу „Общи 

условия“.  

3.2. С участието си в Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема 

и се задължава да спазва настоящите Общи условия.  

3.3. Служители на Организатора и членове на управителните му органи, служители на 

рекламни агенции, свързани с провеждането на Кампанията и членове на 

управителните им органи, както и всички други свързани лица по смисъла на пар. 1 от 

ДР на Търговския закон, включително членове на семействата (деца, родители и 

съпрузи) на всички посочени по-горе лица не могат да участват в Кампанията. 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ 

4.1. Целта на Кампанията е популяризирането на продуктите от търговската марка 

TYTAN PROFESSIONAL .  

4.2. Право на участие в Кампанията получава всеки клиент на Организатора закупил 

продукт/и от продуктовите категории на Tytan Professional – PU лепила, Монтажни 

лепила, Уплътнители, Монтажни пени.  

4.3. При закупуване на продукт/и по предходната точка, участникът получава право да 

изтърка скреч карта, при което има възможност да получи награди. При закупуване на 

продукт(и) на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС, участникът има право да 

регистрира кода на скреч картата на сайта – www.i-tytan.com и да участва в томбола за 

голяма награда. Наградите са описани по видове в Раздел V от настоящите Общи 

условия. 

4.4. Всеки участник в Кампанията, изтъркал печеливша скреч карта, има право да 

получи съответна на спечелената по вид награда от касите на търговските обекти на 

Организатора или неговите дистрибутори, в които се предлагат продуктите Tytan 

Professional..  

4.5. Организаторът провежда 3 /три/ томболи в края на всеки месец от периода на 

кампанията - съответно на 31.05.2022 г., на 31.06.2022 г. и на 31.07.2022 г., в рамките 

http://www.i-tytan.com/


на всяка от които обявява по 1 /един/ участник, спечелил голямата награда. Всеки 

участник, регистрирал код от скреч карта на сайта на Организатора при извършена 

покупка на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС през предходния 1 /един/ месец, 

спрямо датата на теглене на томболата (най-късно до 30.05.2022 г., 30.06.2022 г. или 

30.07.2022 г. вкл.) участва в съответната томбола за голямата награда. При регистрация 

на кода на скреч картата участникът потвърждава обстоятелството, че извършената от 

него покупка е на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС чрез маркиране на отметка, 

с която декларира верността на това обстоятелство.  

4.6. Всяко закупуване на продукт, сред описаните по-долу, дава право на участника да 

участва за спечелване на награда, като изтърка скреч карта.. Един участник може да 

получи неограничен брой награди, съответен на броя на направените покупки от 

продуктовите групи на Tytan Professional - PU лепила, Монтажни лепила, Уплътнители, 

Монтажни пени, както и да участва с всяка скреч карта, получена при покупка на 

стойност над 10 лева с вкл. ДДС, в томболата по чл. 4.5. от настоящите Общи условия 

и да получи голямата награда. 

4.7. Томбола за голямата награда ще бъде проведена на посочените в чл. 4.5. от 

настоящите Общи условия дати чрез жребий на случаен принцип. Победители от 

жребия ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на  

https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria  и интернет страницата 

https://tytan.com/bg, след изтегляне на жребия на всяка от посочените три дати.  

 

 

V. НАГРАДИ  

5.1. Всяка покупка на посочен/ите в т. 4.2 продукт/и, дава възможност на участника да 

спечели награда от една от следните видове награди срещу изтъркана печеливша скреч 

карта, респективно, голямата награда – при избирането му чрез жребий на томболата 

по чл. 4.7.:  

− Шапка   

− Химикал 

− Ароматизатор за кола 

− Уплътнител PROHero 

− Монтажно лепило FIX2 GT mini 

− Голяма награда – електрическа тротинетка 

5.2. При изтъркана печеливша скреч карта Участникът получава награда от посочения 

на скреч картата вид.  

5.3. Независимо дали картата е печеливша или непечеливша, ако участникът е получил 

скреч картата за покупка на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС, той има правото 

да участва в томбола за голямата награда - електрическа тротинеткa, като регистрира 

кода, изписан на картата на сайта на Организатора - www.i-tytan.com. 

5.4. Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други 

продукти, предлагани от Организатора.  

5.5. Организаторът се свързва с всеки от тримата участници, спечелили голямата 

награда чрез томбола по чл. 4.7., на телефонния номер, предоставен от участника на 

сайта на Организатора при регистрация на скреч картата. Организаторът уведомява 

печелившия участник относно спечелената награда и относно възможността за 

получаването й чрез лично предаване от представител на организатора. В случай, че 

участникът откаже да посочи адрес за получаване на наградата, той има право да се яви 

https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria
https://tytan.com/bg


лично на посочен от Организатора адрес за получаването й, в рамките на 1 /един/ месец 

от теглене на томболата.  

5.6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се свърже с печеливш 

участник поради предоставен грешен телефонен номер. В случай, че никой не отговаря 

на посочения от печелившия участник телефонен номер, Организаторът полага 

достатъчно усилия да се свърже с него, като му позвъни 5 /пет/ пъти в рамките на 1 

/един/ месец от тегленето на томболата. Независимо дали Организаторът е успял да се 

свърже с участникът или не, правото на участника да получи наградата се погасява с 

изтичане на срока по предходното изречение.  

  

VI. ЛИЧНИ ДАННИ 

6.1. За целите на провеждането на настоящата Кампания Организаторът изисква 

представяне на информация, представляваща лични данни на участниците. Поради това 

Организаторът събира, обработва и съхранява лични данни относно участниците в 

Кампанията по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни /по- 

долу „ОРЗЛД (GDPR)“/. 

6.2. Можете да се запознаете с Декларацията за поверителност на Организатора тук, 

съдържаща информация как Организаторът обработва личните данни на потребители, 

когато действа в качеството на Администратор на лични данни по смисъла на „ОРЗЛД 

(GDPR)“.  

 

VII. ТЕРИТОРИЯ 

7.1. Кампанията се провежда в търговските обекти на Организатора, в това число в 

търговски обекти на негови дистрибутори, на територията на Република България, в 

които се предлагат продуктите Tytan Professional. 

Списък на дистрибуторите, които участват в кампанията може да се види на страницата 

https://tytan.com/bg/kontakti/ 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ.  

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко 

време, обявявайки това на Интернет страницата https://tytan.com/bg/ и Фейсбук 

страницата  https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria, в случай че настъпят 

материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на настоящите 

Общи условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се 

дължи парична или друга материална компенсация. 

8.2. Всеки участник, желаещ да регистрира скреч карта за участие в томболата по чл. 

4.7. от настоящите Общи условия, декларира посредством отметка, че е извършил 

покупка на продукт(и) на стойност не по-малка от 10 лева с вкл. ДДС. В случай на 

установено от Организатора невярно деклариране на данни съгласно предходното 

изречение, Организаторът запазва правото си да откаже предоставянето на спечелената 

от участника награда.  

8.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията. По силата на 

отказа участникът се лишава от правото да получи съответната награда.  

 

IX. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

https://tytan.com/bg/politika-za-poveritelnost/
https://tytan.com/bg/kontakti/
https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria


9.1. Всеки спор между Организатора на Кампанията и участниците се решава по 

взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от 

компетентните съдилища в Република България, съгласно приложимото българско 

законодателство. 

 

X. ОТГОВОРНОСТ 

10.1. Всеки участник в Кампанията поема пълна отговорност за участието си в нея. 

Организаторът не отговаря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие 

в Кампанията, освен за преки и непосредствени вреди, причинени при груба 

небрежност или умишлено. 

10.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в 

Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на 

непреодолима сила, случайни събития, затваряне или ограничаване на достъпа до 

търговски обекти във връзка с действащи противоепидемични мерки, приети от 

компетентните държавни органи и др.  

10.3. Организаторът не отговаря: 

10.3.1. В случай че награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради 

невъзможност на печелившия участник да я получи;  

10.3.2. При невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради 

непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е 

други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора. 

10.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за 

него, да изключи от участие в Кампанията, както и да не предоставя награда на 

Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически или други 

средства и устройства с цел неправомерно участие в Кампанията и спечелване на 

награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Общи 

условия. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

11.1. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на 

Интернет страницата https://tytan.com/bg/ 

 

11.2. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя 

настоящите Общи условия, като промените влизат в сила от момента на оповестяването 

им на Интернет страницата https://tytan.com/bg/ и Фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria.  

https://tytan.com/bg/
https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria

