ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА „ Открий Германия! Спечели 500 лв.“

Кой може да участва в томболата?
Всеки, който посети сайта на Туристическия Борд на Германия
http://www.germany.travel/bg/, копира линк на избрана забележителност в
Германия и постави линка като коментар към поста „Открий Германия!
Спечели 500 лв.“ във фейсбук страницата на Юзит Калърс, участва в
томболата.
Всеки участник има право на 1 участие, като изпрати само 1 коментар за
целия период на играта. В случай, че участник участва повече от веднъж и
изпрати повече от 1 коментар, гласът му ще бъде зачетен само веднъж.

Срок за участие в томболата?
Участието в томболата е възможно до 05.01.2017.

Каква е наградата и как ще бъде избран победителят?
» Наградата е ваучер за пътуване в Германия на стойност 500 лв.,
осигурени от Туристическия борд на Германия. Пътуването следва да се
състои в рамките на 2017 г. Приносителят на ваучера следва да избере
продукт или услуга от портфолиото на ”Юзит Калърс България“ за
пътуване/транспорт до дестинация в Германия и/или/ настаняване в
Германия.
»
В случай, че избраната услуга или комбинация от услуги надвишава
стойността на сертификата, е необходимо приносителят да доплати
разликата, за да може да ползва избраната услуга.
В случай че избраната услуга или комбинация от услуги е под
стойността на сертификата, разликата не се възстановява.
» Победителят ще бъде избран на лотариен принцип, а тегленето ще се
проведе на 06.01.2017 г. присъствието на Представител на ”Юзит Калърс
България“ и Туристическият Борд на Германия.

Допълнителни условия
» Печелившият участник ще бъде уведомен по e-mail и телефон, а името му
ще бъде публикувано на сайта и фейсбук страницата на ”Юзит Калърс
България“. В случай, че печелившият не установи обратна връзка с „Юзит
Калърс България” в десет-дневен срок, считано от датата на публикуване на
резултата от томболата, наградата ще бъде предоставена на друго лице,
изтеглено като резерва при тегленето на томболата.
» Печелившият получава ваучера за пътуването, след представяне на
валидна лична карта.
» Участник в играта, спечелил наградата, няма право на замяна на
спечелената награда с паричната й равностойност.
»
Юзит Калърс България ООД се задължава относно събирането,
обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните
данни на участниците в играта, като спазва разпоредбите на Закона за
защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по
приложението му.
» С участието си в томболата, участниците се съгласяват Юзит Калърс
България ООД да комуникира рекламни съобщения с тях посредством еmail
по време на Промоцията и за бъдещи периоди.
» Юзит Калърс България ООД си запазва правото да променя или допълва
официалните правила на промоцията.

