
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ
„Ваучер за 15% отстъпка при следваща покупка на мебели и аксесоари, при

покупка на мека мебел на стойност над 800 лв.“
Валидност на промоцията от 15.04.2017 до 14.05.2017г

 1. Организатор на промоцията
 1.1. Промоцията „Ваучер за 15% отстъпка при следваща покупка на 

мебели и аксесоари, при покупка на мека мебел на стойност над 800 
лв.“ (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 се провежда в периода от 15.04.2017 до 14.05.2017г 

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. Направените онлайн покупки 
не дават право на участие в Промоцията и съответно на получаване 
на ваучер.

 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. Ваучерът за отстъпка е собственост на Организатора.
 3.2. Право на получаване на ваучер за 15% отстъпка има всеки клиент, 

закупил мека мебел от посочените в чл. 2.3. магазини на 
Организатора, на стойност над 800 лв. с ДДС в периода 15.03-
14.04.2017 г. 

 3.3. Ваучерът дава право на еднократна отстъпка от 15% за всички 
мебели и аксесоари при следваща покупка, с изключение на:

 3.3.1. продукти в промоция (продукти с намаление на редовната 
цена);

 3.3.2. електроуреди, мивки и смесители;

 3.3.3. продукти с марка KARE;

 3.3.4. продукти от промо брошури на партньори на Еником – М

 3.3.5. покупки направени в онлайн магазина на Организатора

 3.3.6. доплащане и приключване на направени поръчки извън 
периода на Промоцията
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 3.4. Ваучерът важи в магазините на Еником М до 15.06.2017 г в кв. 
Дружба 1, Надежда 1 и Люлин 2

 3.5. След прилагане на отстъпката от 15%, в процеса на пазаруване, за 
продуктите без друго ценово намаление, то редовната цена на тези 
продукти се счита за намалена и продуктите се третират като продукти
в промоция.

 3.6. Ваучерът може да се използва еднократно, само с предоставянето 
на самия ваучер, касовата бележка (или сключен договор за поръчка) 
и фискален бон (оригинали) за закупена мека мебел на стойност над 
800 лв.;

 3.7. Ваучерът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде 
заменян за левовата му равностойност;

 3.8. При получен ваучер и връщане на стока, дала право на получаване
на ваучера, клиентът се задължава да върне получения ваучер.
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