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ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ 

Период на провеждане на кампания: 
 
От 13.07.2022г. до 31.07.2022г. влючително. 

 
Териториално покритие на кампанията: 

 
Република България 

 
Организатор на кампанията: 

 
Токи Пауър АД 

 
ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

 
Организаторът на промоционалната кампания „TOKI GIVEAWAY“ е „Токи Пауър” АД. 
Промоционалната кампания се извършва за и от името на „Токи Пауър” АД в съответствие със 
следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са 
задължителни за всички участници. 

 
ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

 
Периодът, в който може да се участва в кампанията е от 13.07.2022 г. до 31.07.2022 г. включително 
(„Период на промоцията”). Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на 
територията на Република България. 

 
ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 
В кампанията могат да вземат участие всички Instagram потребители, които са отключили своя 
Instagram профил за съобщения в посочения период на промоцията. 

 
Допълнително, участие в томболата осигуряват следните действия на потребител: 

 
• последване на официалната инстаграм страница на ТОКИ; 
• публикуването на коментар под конкретния пост. 

 
Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или 
други лица, обвързани професионално с организацията на Играта, както и членове на техните 
семейства, нямат право да участват в Играта. 

 
ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ 

 
В томболата участват всички потребители, които са взели участие в конкурса по горе споменатите 
условия. Определянето на печелившите ще се проведе на 01.08.2022 г. от жури от Токи Пауър АД. 
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Печелившите лица ще бъдат обявени в пост на официалния инстаграм акаунт на ТОКИ и  
уведомени чрез изпращане на съобщение в техния Instagram профил. 

 
В случай че печелившото лице не може да бъде открито след изпращане на съобщение за да 
получи наградата си в срок до 30 дни след обявяването/информирането му, то той губи правото си 
да получи наградата. 

 
ЧЛЕН 5. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 

 
Наградата ще бъде изпратена до посочен от печелившия участник пощенски адрес в отговор на 
изпратено уведомление за спечелването на наградата. 

 
Всички награди ще бъдат изпратени в срок до 30 дни след датата на определяне на печелившите. 

 
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), стойността на 
наградата попада в определения от закона необлагаем праг от 100 лв. и в тази връзка наградите 
не подлежат на облагане с окончателен данък по реда чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ. 

 
ЧЛЕН 6. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА 

 
В настоящата кампания наградата за печелившите ще бъде 5 торбички от рециклирани материали с 
изненади в тях. 

 
 
ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСT 

 
Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите, съгласно описаната процедура 
в текущите Правила и регламенти. 

 
Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и 
унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това 
число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези 
правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че 
бъдат обявени за победители, техните имена да бъдат публично съобщени, като администраторът 
не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт. 
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ЧЛЕН 8. СПОРОВЕ 

 
В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се 
разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, страните отнасят спора за 
разрешение пред компетентния български съд. 

 
ЧЛЕН 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

 
Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но 
само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на 
кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън 
неговия контрол. 
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