
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ  

„СТИКЕР-АЛБУМ „БЕБЕТА ЖИВОТНИ“ 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА 

 

1. Кампаниятa е организирана от ”ВАН ХОЛДИНГ”ЕООД, ЕИК 

831050781; ”ЕВРОПА-ВН”ЕООД, ЕИК 831524037; ”ВИНТЕРКО-

БГ”ЕООД, ЕИК 831680844; ”ЕВРО ХАРТ”ЕООД, ЕИК 101060325; ЕТ 

”ВАЛЕРИ НИКОЛОВ-ФФ”, ЕИК 030221809; ”ДАР Г.Н.” ООД, ЕИК 

831556063, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. 

„Симеоново“, ул. „Момина сълза“№14А, а „ДАР Г.Н.“ООД, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, кв. „Младост 3“, ул. „Ген. Радко 

Димитриев“№15, наричани по-долу за краткост “Организатор”/ ТВ 

„Фантастико“. 

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и 
обвързващи за участниците в Кампанията и са публикувани на следния 
интернет адрес – www.fantastico.bg и в профила на ТВ „Фантастико“ в 
социалната мрежа Facebook https://www.fantastico.bg/loyal както и са 
достъпни за целия период на Кампанията в магазините от ТВ „Фантастико“. 

3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя 
Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след 
оповестяването им на интернет страницата www.fantastico.bg и 
https://www.facebook.com/fantastico...., както и в магазините от ТВ 
„Фантастико“. Участниците в Кампанията следва сами да проверяват 
www.fantastico.bg  и https://www.facebook.com/fantastico... за промени в 
Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по 
друг начин освен чрез публикуването на официалната страница на 
„Фантастико“ и в профила във Фейсбук. 

4. С извършването на което и да е от действията за участие в Кампанията, 
участниците декларират, че приемат настоящите правила и отговарят на 
условията за участие. 

РАЗДЕЛ 2. 

ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА 
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5. Кампанията се организира и провежда във всички магазини 

„ФАНТАСТИКО“ на територията на Република България.  

 

РАЗДЕЛ 3. 

СРОК НА КАМПАНИЯТА 

6. Кампанията стартира в 00:00ч на 20.09.2018 г. и приключва на 
30.01.2019 г., в 23:59ч. (EET). Организаторът си запазва правото да промени 
периода на Кампанията, като e длъжен да оповести това в Официалните 
правила. 

РАЗДЕЛ 4. 

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

7. ТВ „Фантастико“ предлага за продажба стикер-албум „Бебета животни“ 
и стикер-опаковка, съдържаща 5 броя забавни стикери с изображения на 
бебета животни, които са предназначени за залепване в албума и попълване 
на колекцията от бебета животни. Стикер-албумът се предлага на цена от 
2,99 лева/1бр., а всяка стикер-опаковка се предлага в супермаркетите от ТВ 
„Фантастико“ на цена от 0,99 лева/1бр.  

8. За всеки 15 лева от стойността на покупката в магазините от ТВ 
„Фантастико“, Организаторът предлага като подарък 1 стикер-опаковка, 
съдържаща 5 стикера.  

Например: при покупка на стойност 15 лева участникът получава 1 (една) 
стикер-опаковка при покупка над 30 лв. – 2 (две) стикер-опаковки, при 
покупка над 45 лева – 3 (три) стикер-опаковки и т.н. 

9. Не се разрешава замяната на една стикер-опаковка с друга след като 
първата бъде предоставена на клиента, независимо дали е разопакована или 
не. ТВ „Фантастико“ не се ангажира с гаранции, че участниците ще могат да 
съберат всички видове стикери, предназначени за залепване в стикер-
албума. Събирането на пълната колекция стикери зависи единствено от 
късмета на участващите в Кампанията. 

10. Стикер-опаковките се предоставят непосредствено след извършване на 
покупките. Не се разрешава предоставянето на стикер-опаковки като 
подарък при представяне на касов бон след извършена покупка. 

РАЗДЕЛ 5. 

ОТГОВОРНОСТ 

11.  Броят на изработените стикер-албуми и стикер-опаковки е уточнен 
след внимателен и задълбочен анализ на организирането на рекламната 



кампания и прогнозна оценка на потребителския интерес от нашите 
експерти. Въпреки това, ТВ „Фантастико“ допуска, че поради висок интерес 
от клиентите, е възможно стикер-албумът или стикер-опаковките да не бъдат 
налични в някои дни на Кампанията в различни супермаркети „Фантастико“. 
В тези случаи Организаторът поема задължението да уведоми клиентите по 
подходящ начин за деня, когато липсващите стикер-албуми и стикер-
опаковки ще бъдат налични. ТВ „Фантастико“ не носи отговорност към 
клиенти, които в желания от тях ден и час на пазаруване, не са могли да 
закупят/получат като подарък стикер-опаковки. 

12. Стикер-албумът и стикер-опаковките не са предназначени за употреба 
от деца под 3-годишна възраст, поради опасност от поглъщане на части от 
тях. Използването на стикер-албума и стикерите от деца следва да се 
осъществява само под родителски надзор. 

13. ТВ „Фантастико“ не носи отговорност за евентуални вреди, причинени 
от стикерите, както и за наличието на дефекти в тяхната визия и/или 
предназначение. 

14.  ТВ „Фантастико“ не носи отговорност за допуснати печатни грешки в 
рекламните материали, комуникиращи Кампанията „Бебета животни“. 

РАЗДЕЛ 6. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

15. Организаторът на Кампанията има право по своя преценка да прекрати 
Кампанията по всяко време в случай че настъпят съществени злоупотреби, 
нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. 
Прекратяването на Кампанията се обявява чрез официалните правила и по 
реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи 
компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени 
загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова 
прекратяване на Кампанията . 

РАЗДЕЛ 7. 

ЛИЧНИ ДАННИ 

16. При реализацията на настоящата кампания не се събират лични данни 
на участници. При съмнение за злоупотреба от неправомерно събиране на 
лични данни в хода на кампанията под каквато и да е форма (записване на 
имена, телефони, адреси и др.), моля да се свържете с длъжностното лице по 
защита на личните данни на адрес: zashtitanalichnitedanni@ff-bg.net . 

РАЗДЕЛ 8. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

mailto:zashtitanalichnitedanni@ff-bg.net


Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.fantastico.bg 
и в профила на ТВ „Фантастико“ в социалната мрежа Facebook 
https://www.facebook.com/fantastico... за периода на Кампанията, а информация 
можете да получите и във всеки един магазин от ТВ „Фантастико“. 
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