
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Купи, регистрирай и спечели с 
Finish“ на Finish 2022 в магазини dm 

  

I. Организатор на Кампанията 

Кампанията „Купи, регистрирай и спечели с Finish“ /споменавана навсякъде по-долу в 
правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от „Аксон България“ АД,        
ЕИК: 204699457, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG204699457, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1360, р-н Люлин, ул. „Георги Караславов” № 14А /
споменавана нявсякъде по-долу в правилата като „Организатор“/, тел.: 02/8191000.  
„дм България“ ЕООД не е съорганизатор на Кампанията. 

II. Официални правила 

Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в 
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са 
публикувани на www.finish-promo.bg и ще бъдат достъпни през целия период на 
Кампанията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно 
настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско 
законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на www.finish-
promo.bg.  

III. Територия на Кампанията 

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във 
всички магазини от търговската мрежа на dm /наричани по-долу „търговски обекти/ и 
онлайн магазина на dm. Kампанията НЕ важи при покупка, направена през 
платформата на Glovo. 

IV. Срок на Кампанията 

1. Периодът на Кампанията е от 00:00 часа на 24.11.2022 г. до 23:59 часа на 21.12.2022 
г.;  

2. Организаторът на Кампанията има право да променя срока, като известява за това на 
страницата на Кампанията www.finish-promo.bg; 

3. Всяко участие с кавова бележка, издадена преди или след посочените в т.1. на 
настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно. 

V. Участващи търговски марки и опаковки 

4. В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Finish; 

5. Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначаване или 
специална опаковка. 
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VI. Начин за провеждане на Кампанията, награди и получаване на наградите 

6. В Кампанията могат да бъдат спечелени 10 броя кухненски планетарен миксер 
Bosch – MUM Serie 2| 2, 700 W, бял MUMS2EW40, с единична стойност на 
придобиване 392,36 лв. с ДДС. 

7. За да участва за спечелването на награда, участникът трябва: 

7.1. да закупи продукти Finish на стойност над 20 лв. с ДДС от търговските обекти dm и 
онлайн магазина на dm в периода на Кампанията; 

7.2. да се регистрира на www.finish-promo.bg с име и фамилия, телефонен номер, 
номер на касова бележка и email. 

8. Тегленето на наградите ще се осъществи чрез специализиран софтуер на случаен 
принцип в периода 22-31.12.2022 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един 
печеливш и една резерва измежду участниците. 

9. Победителите ще бъдат уведомени по телефон и email за това, че печелят и ще им 
бъде предоставена информация как могат да получат наградата си. 

10. Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.   

11. Всеки участник може да участва в Кампанията с повече от една касова бележка, при 
условие, че всяка от тях (бележка) доказва покупка на продукти Finish в размер на 
над 20 лв. с ДДС от търговски обекти dm и онлайн магазина на dm в периода на 
Кампанията. 

12. За избягване на неясноти, един участник в Кампанията може да спечели само една 
награда, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на 
www.finish-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една 
регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска 
марка Finish. 

13. Участващата в томболата за награда касова бележка се счита за невалидна и при 
изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи: 

13.1.Ако регистрираната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в 
настоящите Официални правила като Период на Кампанията; 

13.2.Ако регистрираната касова бележка е за покупка на продукти Finish на стойност по-
малка от 20 лв. с ДДС; 

13.3.Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е 
бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата; 

13.4.Ако регистрирал се участник в Кампанията не е навършил 18 години към датата на 
издаване на касовата бележка; 
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13.5.В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка е подправяна, 
копирана, преправяна или по друг начин манипулирана. 

VII. Участници 

14.  Участие в Кампанията могат да вземат: физически лица, постоянно пребиваващи на 
територията на Република България, навършили 18 години; 

15. В Промоцията не могат да участват: служители на Аксон България АД и 
обслужващата агенция, която съдейства за организиране на Кампанията; 

16. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има 
разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на 
Официални правила. 

17. Чрез участието си в Кампанията участниците гарантират, че всяка подадена 
информация е вярна, актуална и пълна; 

18. Чрез участието си в Кампанията, участниците се съгласяват с настоящите Официални 
правила; 

19. Участието в Кампанията е незадължително и доброволно; 

20. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат 
предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в 
съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите 
Официални правила; 

21. Печелившите на награда в Кампанията са длъжни: 
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, 
описани в регистрацията, която са направили на www.finish-promo.bg; 
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, точен адрес, които се изискват 
за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред 
печелившите. 

22. Наградите се предявяват от спечелилите участници до 05.01.2023 г. Организаторът 
няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, 
че победителят не предяви наградата си до 05.01.2023 г., на 06.01.2023 г. 
Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за 
съответната непредявена награда, както е описано в настоящите Официални 
правила. Резервният победител трябва да предяви наградата си най-късно до 
10.01.2023 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, 
предявена след този срок. В случай, че нито победителят, нито резервата не 
потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена; 

23. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора в периода 12.01 – 
17.01.2023 г.; 
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24. Всеки участник в Кампанията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и 
съгласен с условията й, като с участието си в Кампанията декларира съгласието си с 
настоящите правила. 

VIII. Търговски обекти, участващи в Кампанията 

25. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във 
всички магазини от търговската мрежа на dm /наричани по-долу „търговски обекти/ 
и онлайн магазина на dm. Kампанията НЕ важи при покупка, направена през 
платформата на Glovo. 

IX. Прекратяване на Кампанията 

Организаторът може да прекрати Кампанията по всяко време, ако настъпят 
форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи 
Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, 
и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на 
касова бележка е станало след обявяване на прекратяване на Кампанията.   

X. Отговорност 

26. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на 
лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на 
наградите. 

27. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен 
адрес, ако същият е грешно посочен от участника. 

XI. Съдебни спорове 

28. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде 
решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от 
компетентните съдилища на територията на Република България. 

XII. Публичност 

29. С участието си в настоящата Кампания участниците се информират, че в случай на 
получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с 
награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, като за целта трябва 
да дадат изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще 
бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно 
регламента за защита на личните данни (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, 
като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в 
полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова 
страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата. 

30. Списък с печелившите от Кампанията ще бъде публикуван на www.finish-promo.bg. 
Списъкът ще съдържа информация за първите 6 цифри на телефонния номер на 
Печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия 
Регламент за Защита на Данните (ОРЗД). 
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XI. Други 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с 
окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност 
над 100 (сто) лв. от участие в Кампании, при които печалбата се определя на случаен 
принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от 
Организатора. 

– В настоящата Кампания, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе 
дължимия данък. 

– За тази цел всеки Печеливш получава от Организатора специално изработен приемо-
предавателен протокол за целите на Кампанията. Като необходимо условие за 
получаване на наградата, Печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН и адрес, 
да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера. 

– Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената 
предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите. 

– Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с 
декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението 
за нейното деклариране от страна на участника. 


