
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  

"СПЕЧЕЛИ ВЪНШНА БАТЕРИЯ ЗА СМАРТФОН POWER BANK"  

НА МALL GALLERIA БУРГАС 

 

1. Организатор на промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” 

Организатор на промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” 

(„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 и Зив Гиги 

 

2. Място на провеждане на промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power 

bank” 

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 определени 

търговски обекти на територията му. 

 

3. Продължителност на промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” 

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 14 април 2015г. и продължава до изчерпване на 100 броя 

външни батерии за смартфон power banks.  

  

4. Условия за участие в промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

 1/ да има лоялна карта Galleria Loyalty Card; 

 2/ Да е направил покупка на стойност минимум 126лв. на една касова бележка от 

търговските обекти в Mall Galleria Бургас в периода на промоцията, считано от 14 април 

2015г. включително. Изключение правят покупки от Техномаркет, които следва да са на 

минимална стойност 226лв. на една касова бележка. Касови бонове от магазини Карфур, 

МТел, Теленор, Виваком, Тавекс, Inmedio, автомивка Bubbles, химическо чистене Eco fresh, 

касови бонове от питейните и заведенията за хранене, както и от Атлетик Фитнес не участват 

в промоцията.  



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

същия ден покупка на минимална стойност 126лв./226лв. 

 4/ да получи външна батерия за смартфон power bank 

Kлиент - картодържател на Galleria Loyalty Card има право да получи външна батерия за 

смартфон power bank, ако в лоялната си карта има натрупани минимум 90 точки. В такъв 

случай изискването за касов бон на стойност 126лв./226лв. отпада. 

  

5. Особености: 

 1/ Независимо от стойността и броя на касовите бележки над 126лв./226лв., с които 

клиентът участва в промоцията, той има право да получи не повече от 1 външнa батерия за 

смартфон power bank за целия период на промоцията 

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

която заменя сторнираната, не може да участва в промоцията. 

 

6. Награден фонд:  

Наградният фонд на промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” е 100 

броя червени бранидрани външни батерии за смартфон power banks, всяка с капацитет 2600 

mAh. 

 

 

7. Критерии за участие в промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power 

bank” 

В промоцията имат право да участват всички лица -картодържатели на Galleria Loyalty Card, 

представили касов бон от търговски обект в Mall Galleria Бургас на минимална стойност 

126лв./226лв. В промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” 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. 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 

 

 

10. Общи условия 

С участието си в промоцията “Спечели външна батерия за смартфон power bank” 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

