Официални правила на играта
“Dacia Duster – Сменяй гледки,
а не скорости”
1. Организатор
Промоционалната игра „Dacia Duster – Сменяй гледки, а не скорости”,
наричана по-долу „Играта“, се организира от „Рено Нисан България“ ЕАД
със седалище и адрес на управление гр. София 1797, бул. Г.М.Димитров,
Изток Тауър No 16А , регистрано в Търговския регистър към Агенцията по
вписвания с ЕИК 131481045: наричана за краткост оттук нататък
„Организатор“. Изпълнител на Играта Публисис АД със седалище и
адрес на управление гр. София 1404, бул. „Тодор Каблешков” 24,
регистрирано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията с ЕИК:
175432612, регистрация по ДДС: BG175432612, наричана за краткост
оттук нататък „Изпълнител“.
Организаторът и Изпълнителят, за краткост ще бъдат наричани
Организаторите оттук нататък. Организаторите си запазват правото да
модифицират или променят правилата, като промените ще бъдат
оповестени на www.dacia.bg/dustergame.
Промените влизат в сила от датата на тяхното оповестяване.
2. Право на участие
В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрацията си за
участие в Играта всеки участник потвърждава, че има навършени 18
години към момента на регистрация. При необходимост следва да
удостовери възрастта си с представяне на документ за самоличност.
В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански
договор за Организаторите, както и членове на семействата на тези лица
(родители, съпрузи и деца).
4.3. Организаторите на Играта имат право по своя преценка и без
предизвестие да изключат участник от Играта, ако не отговаря на
изискванията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако
наруши някое от правилата на Играта.
3. Период и място за провеждане на промоционалната Игра
Промоционалната Игра „Dacia Duster – Сменяй гледки, а не
скорости” стартира от 00:00 ч. на 15 май 2017 г. и продължава до 23:59
ч. на 15 юни 2017 г. В случай, че Организаторите решат да съкратят или да
удължат тази кампания, това ще бъде направено публично по начина,

описан в т.1. Играта се организира и се провежда на територията на
Република България.
4. Механизъм на промоционалната Игра
За да участва в Играта, всеки потребител следва да посети интернет
страницата www.dacia.bg/dustergame и да попълни регистрационната
форма на таб „Участвай“( www.dacia.bg/dustergame.) със своите име и
фамилия, e-mail, телефонен номер, да качи снимка на табела, да
опише табелата, която е снимал и да упомене града и адреса, на който е
заснета снимката.
Попълването на регистрационната форма е завършено след
потвърждение на отметката, че потребителят е съгласен/а с Правилата на
Играта, с които се изисква да се е запознал и натискане на бутон
„Добави“.
5. Награди
 5 ваучера за гориво на стойност 100лв.

6. Теглене на наградите
Печелившите участници в Играта ще бъдат определени на лотариен
принцип, чрез теглене на жребий пред свидетели. За всяка от наградите
се тегли по един печеливш участник и 2 резервни печеливши участия първо резервно, печеливши участие и второ резервно печелившо участие.
Резервните печеливши се обявяват в срок от 24 часа след обявяване на
победителите.Тегленето ще бъде извършено в рамките на работния ден
на 16 юни 2017, след изтичане крайния срок на Играта обявен в т. 3.
Имената на печелившите ще бъдат оповестени на 16 юни 2017 до 18:00 ч.
на интернет страниците www.dacia.bg/dustergame .
7. Получаване на наградите:
Организаторите ще се свържат с всеки един от печелившите участници,
за да уредят предоставянето на наградите. В случай, че Организаторите
не успеят да се свържат с някой от изтеглените печеливши в рамките на
24 часа след обявяването им, или печелившият участник откаже да
получи наградата, съответната награда се получава от първия резервен
печеливш участник и съответно при същите условия-от втория резервен
печеливш участник. Всяка награда ще бъде доставена на печелившите
участници чрез куриер на съответния печеливш на посочен от него адрес
на територията на България за сметка на Организаторите в срок от 3
работни дни след осъществяване на контакт със спечелилия участник по
начина, предвиден в предходния параграф.

Организаторите на Играта не носят отговорност, ако телефонен номер
или постоянен адрес по местоживеене не са валидни или са неправилно
подадени от печелившия участник. Организаторите на Играта не носят
отговорност, ако куриерът не открие печелившия участник на подадения
от него постоянен адрес по местоживеене.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична
равностойност, друга предметна награда или услуги.
Участниците, спечелили награда в настоящата игра, нямат право да
преотстъпват своята награда на трети лица преди получаването й.
8. Отговорност
Организаторите на Играта, не са отговорни и няма да бъдат страна при
случаите, свързани със спорове върху собствеността на наградата.
Никакви спорове относно собствеността на тези награди няма да влияят
върху принципа, че Организаторите на Играта ще присъдят наградата на
лице, което е легитимирано като носител на награда съгласно условията
на тези Официални правила. Организаторите на Играта ще присъдят
наградите на участниците, които са взели участие в Играта съгласно
разпоредбите на Официалните правила. Ако Организаторите забележат,
че даден победител не е осъществил и/или не спазва условията, посочени
в тези Официални правила, Организаторите си запазват правото да
преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи
за спечелелия, без компенсация или заплащане, дължимо от
Организаторите на спечелелия. В случай, че Организаторите определят
такива ситуации след като наградата е била присъдена на спечелелия, той
трябва да върне наградата, както да възстанови разходите във връзка с
това, направени от Организаторите. Организаторите не носят
отговорност за евентуални оплаквания от потребители, които не са
успели да дадат своя глас по причини свързани с неизправност на сайта
или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в Играта,
описани подробно в настоящите Официални правила. Организаторите
имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на
измама, злоупотреба с право и други умишлени действия, насочени към
манипулиране на Играта. Организаторите не отговарят за качеството на
наградите и настъпили вреди вследствие тяхната употреба.
Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията
след края на обявения промоционален период.
С приемане на Правилата на Играта участникът потвърждава, че
притежава всички авторски права върху изпратените фотографски
произведения. С акта на изпращане, участникът като носител на
авторското право се съгласява да преотстъпи безвъзмездно на
Организатора изключителното право за използване на фотографски
произведения до 31 декември 2017г. по начин, който Организаторът счете

за уместен, в точа число в рекламни кампании на Организатора, негови
продукти и услуги.
Организаторът не носи отговорност в случаите, когато участникът е
изпратил чужда авторска снимка, върху която невярно е декларирал, че
притежава авторски права. В този случай участникът се задължава да
обезщети Организатора за всички и всякакви вреди и/ или разноски,
претърпени от последния, във връзка с претенции на трети лица,
възникнали в резултат на нарушените им авторски права върху
изпратените от участника фотографски материали,които са използвани
добросъвестно от Организатора в съответстви с посоченото по-горе.

9. Публичност
С участието си в тази Игра спечелилите участници се съгласяват, че техни
имена и снимки могат да бъдат използвани в аудио, печатни и видео
материали, както и публикувани в Интернет от Организаторите за целите
на Играта, като Организаторите не дължат заплащане за това.

10. Защита на личните данни
С участието си в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с
настоящите Правила и изразяват съгласието си с техните разпоредби..
Всеки участник се съгласява да предостави на Организаторите личните
си данни, а именно собствено и фамилно име, e-mail адрес, постоянен
адрес на местоживеене и телефонен номер като необходимо условие за
участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с
участието си в нея. Всеки участник дава на Организаторите на
Кампанията изричното си съгласие по смисъла на чл.4, т. 2 от Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД) за събирането и обработването на
личните му данни за нуждите на Играта, в частност за целите на
директния маркетинг, в това число регистрация в събития, консултации,
изпращането на продуктова информация и разпространението на
предложения за обслужване и декларира , че е надлежно уведомен: за
правото си на достъп до данните и правото си да поиска от
Организаторите да заличат, коригират или блокират личните му данни,
обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД , както и за
правото му да възрази срещу обработването на личните му данни за
целите на директния маркетинг.
10.2. Организаторите ясно обозначават доброволния характер на
предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави
личните си данни или оттегли съгласието си в последствие, участието му
в Играта се преустан/овява.
11. Общи положения

Включването на участниците в Играта означава, че те са приели
условията и правилата за провеждане на Играта и се считат обвързани с
тях.
12. Спорове
В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в
Играта, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже
невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно
приложимото българско законодателство.
13. Прекратяване на кампанията
Играта може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие,
представляващо непреодолима сила, съгласно действащото
законодателство, в резултат на което Организаторите, по независещи от
тях причини, не могат да продължи настоящата Игра, както и в случаите,
когато Организаторите установят опити за манипулиране на Играта,
които не могат да бъдат отстранени без нейното прекратяване.
Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби
или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване;
Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на
кампанията, както и за причините за това прекратяване на
www.dacia.bg/dustergame.

