Официални правила на промоционалната кампания
„Спечели с Western Union и Пощенска банка – октомври – януари 2019”
1.

Предмет

Настоящите официални правила („Правилата“) определят реда и условията за
провеждане на промоционална кампания „Спечели с Western Union и Пощенска банка –
октомври-януари2019” („Промоцията“) и уреждат отношенията между Организатора и
физическите лица, участници в Промоцията.
2.

Организатор на Промоцията

Промоцията се организира и провежда от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен
път“ № 260 („Банката“, „Организатор“).
3.

Срок на провеждане на Промоцията

Промоцията се провежда в периода от 15 октомври 2018 г. до 31 януари 2019 г.,
включително („Период на провеждане“) или до изчерпване на наличните награди.
Периодът на провеждане на Промоцията може да бъде продължен от Организатора.
4.

Условия за участие в Промоцията

В Промоцията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години
вкл., които имат настоящ адрес на територията на Република България („Клиенти“,
„Участници“). Служители на Организатора и на Western Union, както и съпрузите,
роднините по права линия без ограничения и други членове на техните семейства,
нямат право да участват в Промоцията.
5.

Механизъм на Промоцията

5.1. Клиент, отговарящ на посочените в т. 4 критерии, който нареди Western Union
паричен превод за България или за чужбина за сума над 100 BGN или над 50 EUR в
офис на Банката или в офис на под-агент на Western Union от агентската мрежа на
Банката в Периода на провеждане на Промоцията, получава награда.
5.2.
Един Участник може да спечели само една награда на ден по т.6.1 в Периода на
провеждане на Промоцията, независимо от по-големия брой на преводите, направени
от него в съответствие с изискванията на т.5.1.
5.3. В Промоцията не участват преводи, направени от лица, които нямат право на
участие в Промоцията или такива, направени извън Периода на провеждане, респ.
които не отговарят на изискванията на т.5.1.

6.

Описание и получаване на наградите

6.1. Наградите са 12 000 броя USB зарядни устройства за автомобил в черен и син
цвят (мощност 1000 mA, размери 23x55 mm).
6.2. Спечелените награди се получават от печелившите участници в мястото, където
е направен преводът, не могат да бъдат променяни или заменяни с друга награда и не
могат да бъдат заменени за паричната им равностойност.
6.3. Организаторът си запазва правото да замени обявените награди с други , ако това
се налага поради причини извън неговия контрол.
7.

Други условия

Настоящите Правила са публикувани на интернет сайта на Организатора
„Юробанк България“ АД на адрес www.postbank.bg, където са достъпни за Периода на
провеждане на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и
възпроизвеждане.
7.1.

7.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Правилата, като
промените влизат в сила, считано от момента на тяхното оповестяване на посочения
интернет сайт.
7.3. Информация за Промоцията потребителите могат да получат и на телефон 0 700
18 555. Цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор.
7.4. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в
Промоцията, както и в случай на невъзможност за получаване или ползване на
наградата, когато тази невъзможност се дължи на причини извън контрола на
Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на форсмажорни обстоятелства,
които възпрепятстват провеждането на Промоцията, получаването или ползването на
наградата.Организаторът и Western Union не носи отговорност за фабрични дефекти на
получената награда. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по
всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства като уведоми Участниците в
Промоцията на посочения в т.7.1. сайт.
7.6. Всички потенциални спорове между Организатора и участниците във връзка с
организирането и провеждането на Промоцията се решават по взаимна договорка, а при
невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български
съд.
7. 7. С участието си в Промоцията, участниците приемат и се съгласяват да спазват
условията на настоящите Правила на промоционалната кампания „Спечели с Western
Union и Пощенска банка – октомври-януари 2019“, които са задължителни за всички
участници.

