ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ОТСТЪПКИ И БОНУСИ С
ПРЕМИУМ КАРТИ MASTERCARD® “

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
1.1. Промоционалната кампания „ОТСТЪПКИ И БОНУСИ С ПРЕМИУМ КАРТИ
MASTERCARD® “ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната
кампания”) се организира от „Юзит Калърс България“ ООД, регистрирана в
Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130881129, със седалище и
адрес на управление в град гр. София, бул. Васил Левски №35 („Организатор”), на
територията на Република България в търговските обекти описани по-долу.
1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско
акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на
Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни
институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в
Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По
всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се
обръщат към Организатора.
1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите
Общи условия.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу общи условия на Промоционалната кампания.
2.2. Общите условия са изготвени съгласно изискванията на българското
законодателство и ще бъдат публикувани на www.usitcolours.bg за целия период на
Промоционалната кампания, както и ще бъдат налични при поискване в обектите
на Промоционалната кампания.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните
условия на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта
www.usitcolours.bg
2.4. С участието си в промоционалната кампания участниците се обвързват с
настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете на
Промоционалната кампания. В случай че участник не е съгласен с или не приема
изменение на Общите условия, участникът има право да не участва в
Промоционалната кампания.

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.08.2019г.
до 23:59 ч. на 31.12.2019г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава
периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно
провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите
Общи условия. Промоционалната кампания се провежда на територията на
Република България в описаните физически обекти, както и на уеб сайта
http://usitcolours.bg
Офиси на Usit Colours

Адрес

София Център

бул. Васил Левски 35, София

Mall of Sofia

бул. Ал. Стамболийски 101 /партер, София

Serdika Center

бул. Ситняково 48, ниво -1, София

Paradise Center

бул. Черни Връх 100, партер, София

Студентски град

ул. 8 декември 25 (срещу Поликлиниката), София

Нов Български Университет

ул. Камелия 40, София

Пловдив

ул. Железарска 2, Пловдив

Варна

бул. Цар Освободител 11, Варна

Mall Varna

бул. Владислав Варненчик 186, партер, Варна

Бургас 1

ул. Цар Петър 20 (до Операта), Бургас

Бургас 2

бул. Алеко Богориди 42, Бургас

Благоевград

ул. Крали Марко 1, Благоевград

Велико Търново

ул. Марно Поле 9B (над парка), Велико Търново

Русе

ул. Студентска 8, Русенски Университет, Русе

Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 105, Стара Загора

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице,
което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в
Промоционалната кампания, приело е настоящите Общи условия и отговаря на
описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице,
което е притежател на валидна карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum,
Mastercard® World, Mastercard® World Elite – кредитна или дебитна, издадена от
банка или финансова институция, находящи се на територията на Република
България, с дата на издаване преди старта на Промоционалната кампания, а
именно 01.08.2019 г.
4.3. В Промоционалната кампания може да участват лица, навършили 18 години.
4.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на
покупка чрез плащане с карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard®
World, Mastercard® World Elite в обектите по т. 3.1 по-горе.
4.5. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи
участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря
на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши
някое от условията на Промоционалната кампания.
5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. В периода на провеждане на Кампанията всеки участник, посетил обект по т.
3.1. и платил за своята покупка с валидна карта Mastercard® Gold, Mastercard®
Platinum, Mastercard® World, Mastercard® World Elite получава отстъпка и съответния
бонус, описани в т.6.1 по-долу.
5.2. Отстъпките и съответните бонуси се предоставят в момента на покупката.
6. ОПИСАНИЕ НА ОТСТЪПКИТЕ И БОНУСИТЕ
6.1. Отстъпките и бонусите в Промоционалната кампания са както следва:
- При плащане с Mastercard® Gold – онлайн или в офисите на Usit Colours на
хотелско настаняване, туристически пакет или круиз – 4% отстъпка от крайната цена.
При самолетен билет – 25% отстъпка от стойността на таксата за издаване на
самолетния билет, без оглед на дестинация и авиокомпания;

- При плащане с Mastercard® Platinum, Mastercard® World, Mastercard® World
Elite - онлайн или в офисите на Usit Colours на хотелско настаняване, туристически
пакет или круиз – 7% отстъпка от крайната цена. При самолетен билет – 50% отстъпка
от стойността на таксата за издаване на самолетния билет, без оглед на дестинация
и авиокомпания. В допълнение, клиентите, заплатили своя круиз с Mastercard®
Platinum, Mastercard® World, Mastercard® World Elite, ще получават и като бонус
безплатен трансфер от летището до пристанището на отплаване и обратно, на
стойност до 30 € на човек на посока, в случаите и на местата, в които круизната
компания предлага такава услуга;
6.2. При закупуване на самолетен билет онлайн на http://usitcolours.bg с премуим
Mastercard®, участникът ще получи съответно 25% отстъпка от стойността на таксата
за издаване на самолетния билет при плащане с Mastercard® Gold и 50% отстъпка
от стойността на таксата за издаване на самолетния билет при плащане с
Mastercard® Platinum, Mastercard® World, Mastercard® World Elite обратно по
картата, с която е извършено плащането, в двуседмичен срок, считано от датата на
успешно плащане. Възможно е от върнатата сума по картата да бъдат удържани
допълнителни такси, в зависимост от контретните условия на банката издател на
дебитната или кредитната карта.
6.3. Получаването на отстъпките и бонусите е обвързано с осъществяване на
разплащане с карта Mastercard® Gold, Mastercard® Platinum, Mastercard® World,
Mastercard® World Elite при поръчка в обект по т.3.1.
7. КОМБИНИРАНЕ НА БОНУСИ И ОТСТЪПКИ
7.1. Бонусите и отстъпките, приложими по Промоционалната кампания не се
комбинират с други бонуси и отстъпки, полагащи се или давани от Организатора
във връзка с други кампании и договорни отношения с клиенти на Организатора.
8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната
кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците
не се дължи компенсация.
9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не може да бъдат привлечени като
страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на отстъпките и
бонусите, настъпила поради независещи от тях причини.

9.2. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми,
свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организаторa и
Mastercard. По смисъла на този договор „технически проблеми“ ще означават
обстоятелства като спиране на електроподаване за съответен обект, проблеми с
работата на ПОС устройствата, проблеми с интернет връзката и др.
9.3. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисиони и
др. подобни за Участника. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за
начислени такси и комисиони за използване на банковите карти Mastercard® Gold,
Mastercard® Platinum, Mastercard® World, Mastercard® World Elite от съответната
банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта
Mastercard®.
9.4. Mastercard не носи отговорност за предлаганите в обектите по т.3.1 услуги,
включително за тяхното качество, нито за работното време или възможността за
реализиране на плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard®.
10. СПОРОВЕ
10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в
Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че
това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния
български съд в град София по законите на Република България.
10.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната
кампания, които възникват по време на провеждането ѝ, може да бъдат изпращани
писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Общи условия.
Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата
Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат
разглеждани.
10.3. Настоящите общи условия са обвързващи по отношение на всички участници
в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по
отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.
Настоящите Общи условия са достъпни при поискване във всеки офис на
Организатора от списъка в т. 3.1. по-горе или онлайн на адрес
https://usitcolours.bg/mastercard
Контакти с Организатора:
products@usitcolours.bg

