
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  

„ДИАМАНТЕНИ ДНИ В MALL GALLERIA”  

 

1. Организатор на промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” 

Организатор на промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” („Промоцията“) е „Галерия 

Бургас“ АД,  ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. 

„Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 7, представлявано от Дани 

Беркович 

2. Място на провеждане на промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” 

Промоцията се организира и провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс  

Mall Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, и важи за търговските 

обекти на територията му. 

 

3. Продължителност на промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” 

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 7 ноември 2014г. и продължава до 18 ноември или до 

изчерпване на наградите.  

  

4. Условия за участие в промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

 1/ да има навършени 18г. Лица, ненавършили 18 години, имат право  да  участват  в 

промоцията само при условие, че при спечелване на наградата печелившият се яви заедно с 

родител/настойник, който да се легитимира с документ за самоличност и да подпише 

декларация за съгласие относно получаването на наградата. 

 2/ Да е направил покупка на стойност минимум 49 лв. на една касова бележка от 

търговските обекти в Mall Galleria Бургас в периода на промоцията, считано от 7 ноември 

2014г. включително. Изключение правят покупки от Техномаркет и хипермаркет Карфур, 

които следва да са на минимална стойност 149лв. на една касова бележка. Касови бонове от 

магазини МТел, Глобул, Виваком, Тавекс, Inmedio, автомивка Bubbles, химическо чистене Eco 

fresh, касови бонове от питейните и заведенията за хранене, както и от Pure Fitness не участват 

в промоцията.  

 3/ Да предостави на бюро „Информация“ касовия бон, удостоверяващ направената 

същия ден покупка на минимална стойност 49лв./149лв, да попълни регистрационна форма и 



да предостави личната си карта/документа си за самоличност за удостоверяване на трите си 

имена. 

 4/ да завърти диамантеното Колело на късмета на Mall Galleria Бургас  

 5/ в случай, че показалецът спре на сектор, на който няма визия на диамант, участникът 

на мига получава наградата, предоставена от съответния бранд, с чието лого е брандиран 

секторът. В случай че показалецът спре върху сектор с диамант, тогава участникът участва в 

томбола за спечелване на талисман Pandora с истински диамант, тегленето на която ще се 

осъществи на 21 ноември 2014г., петък, в 19:00ч. на бюро "Информация".  

 

5. Особености: 

 1/ Независимо от стойността и броя на касовите бележки над 49лв./149 лв., с които 

клиентът участва в промоцията, той има право да върти диамантеното Колело на късмета един 

път за целия срок на промоцията и да спечели само една награда. 

2/ Клиентът може да получи правото да върти диамантеното Колело на късмета и да 

спечели награда само в деня на извършване на покупката.  

 3/ При сторниране на касова бележка, участвала в промоцията, новата касова бележка, 

която заменя сторнираната, не може да участва в промоцията. 

 4/ Задължително условие за спечелване на награда е клиентът да завърти достатъчно 

силно диамантеното Колело на късмета, за да направи последното един пълен оборот. 

 5/ Когато наградите, предоставени от даден бранд, се изчерпат, върху сектора на 

съответния бранд ще бъде залепен стикер Mall Galleria. В случай, че показалецът се спре 

върху сектор със стикер Mall Galleria, клиентът има право да върти диамантеното Колело на 

късмета, докато не уцели сектор с налична награда или такъв с диамант. Когато моменталните 

награди бъдат изчерпани и останат само сектори с диаманти, тогава се преустановява 

въртенетето на Диамантеното колело на късмета. 

 

6. Награден фонд:  

Наградният фонд на промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” се състои от 2 вида 

награди: мигновени, които се получават на бюро "Информация" в момента на спечелването 

им, и голямата награда - талисмани с диаманти, за спечелването на които участниците ще 

участват в томбола. Мигновените награди са предоставени от брандовете, с чиито лога са 

брандирани съответните сектори на диамантеното Колело на късмета, и са както следва: 

 - 40 дневни карти от Pure Fitness; 

 - 150 ваучера за лазерна битка за четирима от Q-Zar; 



 - от Andrews/: 

o 10 ваучера всеки на стойност 20 лв.; 

o 10 ваучера всеки на стойност 30 лв.; 

o 10 талона за 10% еднократна отстъпка на нова колекция; 

o 10 талона за 20% еднократна отстъпка на нова колекция; 

 - от Sport Vision: 

o 150 брандирани раници; 

o 50 хавлии; 

 - 60 буркана 0,200кг. Nucrema от Pantastic; 

 - 2 дамски гривни Bliss с диамант от Timeland; 

 - 20 ваучера всеки на стойност 10 лв. от Frant; 

 - 12 ваучера всеки на стойност 10 лв. от Glaza; 

 - 10 ваучера всеки на стойност 20 лв. от Kenvelo; 

 - 10 ваучера всеки на стойност 20 лв. от Lee Cooper; 

 - 10 ваучера всеки на стойност 20 лв. от Timeout; 

 - 5 ваучера всеки на стойност 10 лв. от Za-Za; 

 - 25 ваучера всеки на стойност 20 лв. от Original Marines; 

 - от United Colours of Benetton: 

o 30 брандирани чаши; 

o 30 брандирани кейса за смартфон; 

 - 2 чифта слънчеви очила Linda Farrow Projects и Linda Farrow Gallery от Opticlasa; 

 - 5 ваучера всеки на стойност 20 лв. от Incanto; 

 - 10 книги от книжарница "Хермес"; 

 - от фризьорски салон Studio A: 

o 5 ваучера за подстригване и сешоар;  

o 5 ваучера за класически маникюр; 

 - от автомивка Bubbles: 

o 5 ваучера за външно измиване;   

o 5 ваучера за вътрешно почистване; 

 - 20 ваучера всеки на стойност 20 лв. от Club Etiquet; 

 - 6 бутилки вино King's wine Merlot от Villa Vinifera; 

 - от Carrefour:  

o 10 чанти със сладки изделия 

o тиган за пaлачинки Tefal; 

o тиган за месо Tefal; 

o тенджера Tescoma presto; 

o 2 броя керамична тенджера Berg Hoff; 

o 4 броя керамична тава; 

o комплект тенджери Luigiferrero; 

o сервиз Lancaster; 

o тиган Magicook; 

o комплект тенджери Luigiferrero /9 части/; 



o 21 броя керамични съдове за печене. 

 

Всички ваучери от наградния фонд са валидни до 10 декември 2014г. включително и следва да 

бъдат оползотворени до тази дата.  

 

Мигновените награди, изброени по-горе, се получават на място от бюро "Информация" в деня 

на извършване на покупката, при регистриране на касов бон, отговарящ на критериите на 

промоцията, и след завъртане на диамантеното Колело на късмета.  

 

Голямата награда - талисмани Pandora с истински диамант, ще бъдат изтеглени на 21 ноември 

2014г. в 19:00ч. на бюро "Информация" в присъствието на нотариус. В томболата за 

спечелването им участват всички клиенти, завъртяли диамантеното Колело на късмета и 

спрели показалец върху сектор с диамант. Талисманите Pandora с истински диаманат са общо 

5 на брой със следните характеристики: 

 - 1 х годежен пръстен: Комбинация от стерлингово сребро и 14 К злато. Ръчно поставен 

диамант с пронг монтаж, за едно категорично " Да"; 

 - 4 х лимитиран клубен талисман: модел 2014, направен от полирано стерлингово 

сребро, допълнено с оксидация за подчертаване на детайлите, 0.01 каратов диамант, ръчнo 

поставен с безел монтаж. 

 

 

7. Критерии за участие в промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” 

В промоцията имат право да участват всички лица с навършени 18г., представили касов бон от 

търговски обект в Mall Galleria Бургас на минимална стойност 49лв./149лв. и попълнили 

регистрационна форма на бюро “Информация”. В промоцията “Диамантени дни в Mall 

Galleria” нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” АД и свързаните с тях 

търговски дружества, както и членове на техните семейства. В промоцията нямат право да 

участват служителите на търговските обекти, находящи се на територията на Mall Galleria 

Бургас. 

 

 

8. Публичност 

Всички участници в промоцията предоставят на Организатора правото да използва личните им 

данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на промоцията, 

както и където намери за добре. 

 



 

9. Преотстъпване, избор на награда 

Печелившите в промоцията нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица. 

Участниците в промоцията нямат право на избор на награда извън спечеленото при въртене на 

диамантеното Колело на късмета. 

 

10. Защита на личните данни 

Организаторът „Галерия Бургас” АД е надлежно регистриран администратор на лични данни в 

Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените 

лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на 

българското законодателство, както и да ги използва за информиране на участниците в 

предстоящи промоактивности, организирани от "Галерия Бургас" АД. 

Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, коригира или 

блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1756, ул. "Лъчезар 

Станчев" 5, Софарта Тауърс, сграда Б, ет.7 или на електронната поща на организаторите: 

info@galleriaburgas.bg 

 

 

11. Общи условия 

С участието си в промоцията “Диамантени дни в Mall Galleria” клиентите на Mall Galleria 

Бургас се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. 

Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на 

промоцията на интернет адрес: http://galleriaburgas.bg/ 

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, 

като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет 

страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на промоцията по 

всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. 

mailto:office@galleriaburgas.bg

