
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ

„Безплатни транспорт, разнос и монтаж за всички покупки над 800 лв за района на гр.

София и гр. Перник“

Валидност на промоцията от 15.02.2017 до 14.03.2017г

1. Организатор на промоцията

1.1 Промоцията „Безплатни транспорт, разнос и монтаж за всички покупки над 

800 лв за района на София и Перник““ (Промоцията) 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.

2. Период и Право на участие

2.1 Промоцията „Безплатни транспорт, разнос и монтаж за всички покупки над 

800 лв за района на София и Перник““ се провежда в периода от 15.02.2017 до 

14.03.2017г включително.

2.2 Промоцията се организира и провежда на територията на Република 

България.

2.3 Промоцията се провежда в магазините на Еником М в кв. Дружба 1, кв. 

Люлин 2 и кв. Надежда 1, гр София, както и онлайн на www.enikom-m.com.

2.4 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 условия. 

3. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане

3.1 При покупка на стойност над 800 лв на стоки, предлагани от Организатора в 

неговите магазини, в това число и електронния магазин, Промоцията дава право на

безплатни транспорт, разнос и монтаж на закупените стоки. 

3.2 Промоцията е валидна само, когато услугите се извършват на територията 

на град София, населените места в района на Столична община, както и град 

Перник. Пълният списък на населените места, включени в Промоцията, може да 

видите ТУК:

Банкя, Балша, Владая, Бистрица, Божурище, Бусманци, Бухово, Владо Тричково, Волуяк, 

Войнеговци, Гара Елин Пелин, Герман, Големо, Бучино, Голяновци, Горни Богров, 

Гурмазово, Доброславци, Долни Богров, Долни Пасарел, Драгичево, Драговищица, Елин 



Пелин, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, Кладница, Клисура, Кокаляне, 

Костинброд, Кремиковци, Кривина, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало Бучино, 

Мировяне, Мрамор, Мусачево, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Нови Хан, Панчарево, 

град Перник, Петърч, Плана, Подгумер, Пожарево, Пролеша, Равно Поле, Рударци, 

Световрачене, София град, Хераково, Чепинци, Яна.

3.3 Услугите Транспорт, Разнос и Монтаж са платени за всички останали 

населени места, освен включените в чл 3.2. Цената на платените услуги е 

определена в отделен ценоразпис, информация за който може да бъде получена от

отдел „Координация“ на телефон 0700 15 005, или в магазините на Организатора.

3.4 Услугата „Разнос“ означава доставка на закупените стоки от входа на 

кооперацията до дома на клиента.

3.5 Промоцията важи за еднократно посещение, на един адрес.

3.6 Промоцията е валидна само в посочения в чл.2.1. период.

3.7 Промоцията важи както за налични продукти, така и за поръчки на 

неналични продукти.

3.8 Промоцията не важи за направени поръчки извън периода на промоцията и 

не важи при доплащане и приключване на направени поръчки извън периода на 

Промоцията.


