
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ

„Коледно късметче при покупка на аксесоари на обща стойност над 100 лв“.

Валидност на промоцията от 1.12.2016 до 30.12.2016г

 1. Организатор на промоцията

 1.1. Промоцията „Коледно късметче при покупка на аксесоари на обща 

стойност над 100 лв“ (Промоция) се организира и провежда от Еником М ЕООД, 

София 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 24 (Организатор).

 1.2. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с 

настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва, както и 

промените към тях приети по реда на т.1.4.

 1.3. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското 

законодателство и ще бъдат публикувани на www.enkom-m.com за целия период

на Промоцията.

 1.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или 

променя Официалните правила, като се задължава да оповести предварително 

промяната чрез своята фен-страница в социалната мрежа „Фейсбук”, както и на 

www.  enkom-m.com

 2. Период и право на участие

 2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република 

България.

 2.2. Промоцията „Коледно късметче при покупка на аксесоари на обща 

стойност над 100 лв“ се провежда в периода 1.12.2016 до 30.12.2016г 

включително, в магазините на Еником М. Промоцията не важи за покупки от 

електронния магазин на Организатора.

 2.3. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което 

участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите 

Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

 2.4. В Промоцията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. с 

местоживеене в България.

 2.5. В Промоцията нямат право да участват служители на Еником М ЕООД, 

както и членовете на техните семейства.

 2.6. Промоцията дава право на всеки клиент, направил покупка на Аксесоари 

от магазин на Еником М на обща стойност над 100 лева (стойност след всички 

начислени отстъпки) в периода 1.12.2016 до 30.12.2016г включително, да 

получи един талон, съдържащ поле за изтриване, като всеки талон е с 

определена награда. Под "Покупка" се разбира избраните и заплатени 

наведнъж аксесоари в магазин на Еником М. Покупката дава право само на 



един талон, независимо от стойността й над 100 лв.

 2.7. "Аксесоари“ са всички стоки от основните продуктови категории "За 

кухнята и готварството", "За сервиране и хранене", "Текстил", "За бебето", 

"Декорация за дома", "Декорация за стена", "Домашни потреби", "Аксесоари за 

баня", "Осветление", и всички включени в тях подкатегории. Изброените 

категории могат да бъдат намерени на сайта на ЕНИКОМ М (www.enikom-

m.com) в главна категория "АКСЕСОАРИ". В „Aксесоари“ не се включват:

 2.7.1.  допълнителните елементи за кухня, които са функционално и 

технически неразделна част от самата кухня – това са водобрани лайсни, 

обков, механизми, дръжки, свързващи лайсни, вентилационни решетки и 

други.

 2.7.2.  каквито и да е аксесоари, свързани с електрически уреди.

 2.7.3. уреди от всякакъв вид (стоки функциониращи в следствие на 

променливо или постоянно електрическо напрежение). Това ограничение не 

важи за осветителни тела.

 2.8. Клиентът има право да получи само един талон в рамките на един ден.

 3. Механизъм и условия за провеждане на Промоцията

 3.1. Описание на наградите:

При изтриване на предвиденото за това поле от лицевата страна на талона, наградата, 

срокът на нейната валидност и начина на усвояване са както следва:

 3.1.1. Ваучер за парична отстъпка от следваща покупка:

Ваучер на стойност 5 лв

Ваучер на стойност 10 лв.

като точната сума за конкретния талон е указана в полето на лицевата страна на талона. 

Периодът за усвояване на ваучера за парична отстъпка е от 1.02.2017г. – до 

14.02.2017г.. Ваучерът е валиден само в този период. Ваучерът не важи за покупки в 

електронния магазин на Еником М. Номиналната стойност на ваучера се приспада от 

покупка извършена в периода от 1.02.2017г. – до 14.02.2017г., като се заплаща разликата. 

При пазаруване на стойност по-ниска от стойността на ваучера, в момента на усвояването

му, остатъкът се губи. Ваучерът не може да бъде разменян за левовата му равностойност.

 3.1.2. Талон за отстъпка, както следва:

талон за 5% отстъпка при следваща покупка на мебели и аксесоари, които са без друго 

ценово намаление (стоки извън промоция)

талон за 10% отстъпка при следваща покупка на мебели и аксесоари, които са без друго 

ценово намаление (стоки извън промоция)



талон за 15% отстъпка при следваща покупка на мебели и аксесоари, които са без друго 

ценово намаление (стоки извън промоция)

като точния процент отстъпка за конкретния талон е указана в полето на лицевата страна 

на талона. Талонът за отстъпка е валиден в периода от 1.12.2016г – до 30.12.2016г. 

Отстъпката от талона не важи за покупки в електронния магазин на Еником М, както и при 

покупка на електроуреди, мивки и смесители.

 3.1.3. ПРЕДМЕТНА НАГРАДА от Коледната томбола:

Когато в полето на лицевата страна на талона е записано „Предметна награда от 

томбола“, клиентът получава правото да изтегли нов талон от предвидена за това урна, 

който съдържа информация за точната награда, която клиентът печели. Правото на 

теглене на предметна награда, което талонът дава, е валидно в периода от 1.12.2016г. – 

до 30.12.2016г. След този срок това право се смята за невалидно и клиентът няма право 

на претенция за теглене на награда. Правото на теглена на награда е валидно само с 

предоставянето на самия талон, касовата бележка и фискален бон (оригинали), от които 

произтича правото на получаване на талона. Изтеглената награда не може да бъде 

заменяна за левовата й равностойност.

 3.2. Покупката на всички останали стоки, освен посочените в чл. 2.7., не дава 

право на участие в на настоящата Промоция.

 3.3. Клиентът получава своя талон от касиер, след направена покупка, 

отговаряща на условията от настоящия регламент.

 3.4. Талонът може да се използва еднократно и е валиден само с 

предоставянето на самия талон, касовата бележка (или сключен договор за 

поръчка) и фискален бон (оригинали), които са дали право на получаване на 

талона.

 3.5. Ваучерът за парична отстъпка, както и изтеглената от томболата награда

не могат да бъде заменяни за левовата им равностойност.

 3.6. Паричните отстъпки от няколко талона не могат да бъдат събирани. За  

една покупка може да бъде използван само един талон.

 3.7. При връщане на стоката, дала право на получаване на талон, клиентът 

се задължава да върне получения талон.

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

Промоцията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на 

непреодолима сила, случайни събития и др.

 5. Организаторът има право да изключи от участие в Промоцията участник, за който 

има данни, че е извършил злоупотреба с цел неправомерно участие в Промоцията 

и спечелване на награди.

 6. Участието в промоцията означава, че клиентът приема настоящите условия.


