
 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Кампания „Очаквано атрактивни продукти с неочаквано атрактивни награди “  

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  

Организатор на Кампания „Очаквано атрактивни продукти с неочаквано атрактивни награди“, 

наричано по-долу „Кампанията“, е Кнауф Инсулейшън ЕООД, учредено и съществуващо 

съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201283521, 

със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Овча купел, ул. АНГЕЛОВ ВРЪХ, 27, 

наричано по-долу “Организатор”.  

 

II. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията се провежда в периода от 03.10.2022 до 31.10.2022 г. 

 

III. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА  

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо или юридическо лице на възраст 

над 18 години, закупило от директните дистрибутори на Кнауф Инсулейшън палети стъклена 

минерална вата Кнауф Инсулейшън, наричани по-долу за краткост „Палети стъклена вата“ 

което изпълнява изискванията на настоящите Общи условия на кампанията, наричани по-долу 

„Общи условия“.  

3.2. С участието си в Кампанията, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема и се 

задължава да спазва настоящите Общи условия.  

3.3. Служители на Организатора и членове на управителните му органи, служители на 

рекламни агенции, свързани с провеждането на Кампанията и членове на управителните им 

органи, както и всички други свързани лица по смисъла на пар. 1 от ДР на Търговския закон, 

включително членове на семействата (деца, родители и съпрузи) на всички посочени по-горе 

лица не могат да участват в Кампанията. 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ  

4.1. Целта на Кампанията е популяризиране и насърчаване на продажбите на стъклена 

минерална вата от търговската марка Кнауф Инсулейшън.  

4.2. При закупуване на 3, 5, 10, 15 или 20 Палета стъклена вата всеки Участник има право да 

получи награди, брандирани за целите на Кампанията и описани по-подробно в т. 4.5. от 

настоящите Общи условия. Видът на наградите по т. 4.5. от Общите условия зависи от броя на 

закупените Палети стъклена вата.  

4.3. За да получи награда, участникът трябва да удостовери с фактура изпълнението на Общите 

условия. Във всяка фактура трябва да бъдат изписани пълното наименование и точното 

количество на закупените Палети стъклена минерална вата. Единствено след достигане на 

определения в Общите условия брой палети Участникът може да получи съответната награда. 

Наградите са описани по видове в Раздел V. Награди от настоящите Общи условия.  



4.4. За да участва в кампанията и да получи награда, всеки участник трябва да представи 

снимка или копие на фактура със закупените Палети стъклена вата на търговските 

представители на Кнауф Инсулейшън, описани в т. 5.3. 

4.4.1. Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти за спечелване на повече от 

една награда.  

4.5. Закупуване на Палети стъклена вата дава право на участника да получи награда при 

следните условия:  

4.5.1. При покупка на 3 Палета стъклена вата Участникът може да получи награда: електрическа 

кана Bosch, сокоизстисквачка Tefal, Тостер Bosch.  

4.5.2. При покупка на 5 Палета стъклена вата Участникът може да получи награда: уред за 

готвене Tefal, микровълнова печка Samsung, тонколона Sony. 

4.5.3. При покупка на 10 Палета стъклена вата Участникът може да получи награда: мултигрил 

Tefal, хладилник LIEBHERR, мултифункционално устройство Epson. 

4.5.4. При покупка на 15 Палета стъклена вата Участникът може да получи награда: телевизор 

LG LED 43”, хладилник с горна камера LIEBHERR, прахосмукачка Rowenta. 

4.5.5. При покупка на 20 Палета стъклена вата Участникът може да получи награда: кафе 

автомат PHILIPS, телевизор Samsung 55”, лаптоп ACER 15”. 

4.6. Всеки участник в Кампанията, удостоверил с фактура изпълнението на Общите условия в т. 

4.4. има право да получи съответния по вид награда от представител на Организатора в 

рамките на 30 дни след приключването на кампанията.  

4.7. Всеки представен документ от описаните в точка 4.3. може да бъде използван еднократно 

за получаване на една награда. Същият документ не може да бъде използван втори път за 

получаване на друга награда.  

4.8. Всяко закупуване на Палети стъклена вата, дава възможност на Участника да натрупва до 

необходимия брой палети за спечелване на награда. 

4.9. След достигане на необходимия брой закупени Палети стъклена вата според условията по 

т. 4.4. и 4.5. Участникът има право да получи награда, съответстваща на броя на закупените 

Палети стъклена вата или да събира допълнително фактури за закупени Палети стъклена вата и 

да получи награда от по-висок клас. 

4.10. Промоцията не е насочена (нямат право да участват) към дистрибутори, които са 

директни партньори на Кнауф Инсулейшън. 

 

V. НАГРАДИ  

5.1. Всяка покупка на Продукти според условията в т. 4.4. и 4.5. дава възможност на Участника 

да спечели награда от следните или подобни на тях (според наличността) видове:  

− Кафе автомат PHILIPS EP4321/50 

− Телевизор Samsung UE55AU7172UXXH  

− Лаптоп ACER Aspire 3 A315-56-31R7 

− Прахосмукачка Rowenta RR7245WH 



− Хладилник с горна камера LIEBHERR CTP 231 

− Телевизор LG LED 43UP75003LF 

− Мултигрил Tefal GC722D34 Optigrill + XL Silver 

− Хладилник с една врата LIEBHERR T 1404 

− Мултифункционално устройство Epson L3260 MFP 

− Уред за готвене Tefal EY505815 Easy Fry Grill 

− Микровълнова печка Samsung MS 23F301TAK/OL 

− Тонколона Sony SRS-XE200B 

− Електрическа кана Bosch TWK4P440 

− Сокоизстисквачка Tefal ZE420D38 

− Тостер Bosch TAT6A001 

5.2. Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други продукти, 

предлагани от Организатора.  

5.3. Участникът, спечелил награда/награди според условията на т. 4.4. и 4.5., следва да се 

свърже със съответните Регионални търговски представители на Организатора по Viber или 

Email:  

• София и регион София – Григор Митров, телефон: +359 882 29 04 58, email: 

grigor.mitrov@knaufinsulation.com 

• Северна България – Росен Съръгеров, телефон: +359 888 22 45 29, email: 

rosen.saragerov@knaufinsulation.com 

• Южна България – Александър Зафиров, телефон: +359 882 47 86 22, email: 

aleksandar.zafirov@knaufinsulation.com 

до 04.11.2022 г., след достигане необходимия брой закупени Палети стъклена вата за 

представяне на фактура/и уговаряне на адрес и начин на получаване на наградата. 

5.4. Наградите ще бъдат доставяни до 30 дни след приключване на кампанията.  

5.5. Правото на участника да получи наградата се отпада, ако не бъдат изпълнени сроковете от 

т. 5.3.  

5.6. Организаторът не носи отговорност за връчване на наградата, в случай, че никой не се 

свърже с него за получаване на наградата според условията на т. 5.3. 

 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ  

6.1. За целите на провеждането на Кампанията „Очаквано атрактивни продукти с неочаквано 

атрактивни награди“ Организаторът изисква представяне на информация, представляваща 

лични данни на участниците. Поради това Организаторът събира, обработва и съхранява лични 

данни относно участниците в Кампанията по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите 

лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни /по- долу „ОРЗЛД (GDPR)“/.  

6.2. Можете да се запознаете с Декларацията за поверителност на Организатора, съдържаща 

информация как Организаторът обработва личните данни на потребители, когато действа в 

качеството на Администратор на лични данни по смисъла на „ОРЗЛД (GDPR)“.  



VII. ТЕРИТОРИЯ 7.1. Кампанията се провежда в цялата търговска мрежа на територията на 

Република България, в които се предлагат продукти Кнауф Инсулейшън.  

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ. 

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, 

обявявайки това на Интернет страницата https://www.knaufinsulation.bg/, в случай че настъпят 

материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на настоящите Общи 

условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи парична 

или друга материална компенсация. 

8.2. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията. По силата на отказа 

Участникът се лишава от правото да получи съответната награда.  

 

IX. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ  

9.1. Всеки спор между Организатора на Кампанията и участниците се решава по взаимно 

съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните 

съдилища в Република България, съгласно приложимото българско законодателство. 

 

X. ОТГОВОРНОСТ  

10.1. Всеки участник в Кампанията поема пълна отговорност за участието си в нея. 

Организаторът не отговаря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в 

Кампанията, освен за преки и непосредствени вреди, причинени при груба небрежност или 

умишлено.  

10.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в 

Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима 

сила, случайни събития, затваряне или ограничаване на достъпа до търговски обекти във 

връзка с действащи противоепидемични мерки, приети от компетентните държавни органи и 

др.  

10.3. Организаторът не отговаря:  

10.3.1. В случай че наградата не може да бъде предоставен и/или използван поради 

невъзможност на печелившия Участник да я получи;  

10.3.2. При невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради 

непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други 

непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.  

10.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за него, да 

изключи от участие в Кампанията, както и да не предоставя награда на Участник, за който има 

данни, че е извършил злоупотреба с технически или други средства и устройства с цел 

неправомерно участие в Кампанията и спечелване на награда, и/или е действал 

недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Общи условия. 



 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

11.1. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на 

Интернет страницата https://www.knaufinsulation.bg/ 

11.2. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя настоящите 

Общи условия или да прекрати Кампанията, като промените влизат в сила от момента на 

оповестяването им на Интернет страницата https://www.knaufinsulation.bg/ 

 


