
РЕГЛАМЕНТ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "Купувай Panasonic без притеснения – гарантирано удовлетворение"  

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  

"Купувай Panasonic без притеснения – гарантирано удовлетворение" 

  

§ 1 . 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящият Регламент (наричан по-долу "Регламент") включва общите условия на 
промоционалната кампания наречена: Купувай Panasonic без притеснения – 
гарантирано удовлетворение" (наричана по-долу "Промоция"), по-специално 
условията за участие, правата и задълженията на Организатора на Промоцията 
(дефинирана по-долу) и на Участниците (дефинирани по-долу).  

2. Организатор на Промоцията е Panasonic Marketing Europe GmbH, дружество, 
основано в съответствие с немското законодателство, със седалище във Висбаден, 
Германия, Hagenauer Strasse 43 (65203), което оперира чрез дъщерното си дружество 
под името: Panasonic Marketing Europe е GmbH, Organizační Složka Česká Republika, клон 
със седалище в Прага 8, Križikova 34, пощенски код 186 00, ЕИК: 246 55 121, 
регистрирано в Търговския регистър, воден от Общински Съд Прага, раздел А, номер 
71469 (наричан по-долу "Организатор" или алтернативно "Контрольор" ). Промоцията 
ще се проведе в съответствие с настоящия регламент. Регламентът е задължителен за 
всички участници, а участието в Промоцията предполага пълното запознаване и 
съгласие с този Регламент (наричан по-нататък "Регламент")  

3. Промоцията се организира въз основа на условията, определени в настоящия 
Регламент и в съответствие с приложимите нормативни актове. Настоящият Регламент 
не изключва правата на участниците в съответствие с приложимите законови 
разпоредби.  

4. Участието в Промоцията е доброволно, което означава, че Участникът в 
Промоцията е съгласен с общите условия на Промоцията упоменати в настоящия 
Регламент. Кампанията е само за физически лица, без изключения.  

5. Организаторът възлага провеждането на Промоцията – т.е. всички дейности, 
свързани с подготовката и провеждането на Промоцията, с изключение на дейностите, 
които, в съответствие с Регламента, са отговорност на Организатора - на фирмата, която 
оперира под търговското наименование: ИН СОФИЯ ЕООД, със седалище в София, ул. 
Поп Евстати Витошки № 10, номер на данъчна регистрация BG203458204, номер на 
банкова сметка BG10UNCR70001523246083, открита в UNICREDIT BULBANK, законно 
представлявана от Владилен Ачев и Илиана Джамбазова (наричана по-нататък 
"Агенция"), действаща от името и за сметка на Организатора, Panasonic Marketing 
Europe GmbH.  

6. Промоцията обхваща изключително продуктите на Организатора, изброени и 
описани подробно в Приложение №. 1 на Регламента (наричани по-долу "Продукти" и 



поотделно: "Продукт"), закупени изключително от потребителя по смисъла на Член 1, т. 
2 от Закона за защита на потребителите, в магазините (дефинирани по-долу) или 
онлайн магазините (дефинирани по-долу) (магазините и онлайн магазините ще бъдат 
наричани "Обекти").  

Промоцията не представлява хазарт или взаимен залог по смисъла на Закона за 
хазарта, публикуван в Държавен вестник, бр.26 / 30.03.2012 г. 

7. Регламентът не подлежи на одобрение в съответствие с процедурата, определена 
в Закона за хазарта. По преценка на Организатора, може да бъде популяризирана 
кампания за информиране на обществеността. Чрез реклама се разбира също така 
реклама и/или информационни материали. Организаторът си запазва правото да 
променя и/или допълва Регламента при условие, че уведоми участниците. Всички 
изменения/допълнения към настоящия Регламент ще бъдат включени в допълнителни 
документи и ще бъдат съобщени на публиката, преди да станат приложими. 

  
§ 2. 

ЦЕЛ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

1. Целта на Промоцията е да даде възможност на всеки Участник, т.е. на физическо 
лице, което като потребител е закупило Продукт, който е обект на Промоцията, 
следното: (i) да опита (изпробва) един продукт, закупен от Обектите, (ii) да провери 
функционалността на продукта, закупен в един от Обектите. Целта на Промоцията е и 
да позволи на организаторите (iii) да получат информация за удовлетвореността от 
използването на продукта, както и (iv) да получат от купувачите на Продуктите, 
включени в промоцията, информация за причините за липса на удовлетвореност във 
връзка със закупените продукти, в случай че Участникът не е бил доволен от закупения 
продукт, Промоцията позволява на участника да върне закупения от Обекта продукт 
(Обект означава всички партньори, физически и онлайн магазини, упоменати в 
настоящия Регламент) при условията, посочени в настоящия Регламент.  

По този начин Участникът получава допълнително право да върне Продукта, 
закупен през периода посочен в настоящия Регламент, ако Продуктът не отговаря 
на очакванията на Участника. Организаторът се задължава да възстанови само 
цената на закупения Продукт, обхванат от Промоцията, включително ДДС, ако 
Участникът в Промоцията не е доволен от Продукта (продуктът не отговаря на 
очакванията на Участника). Участникът трябва кумулативно да изпълни всички 
задължения, установени съгласно настоящия Регламент на Промоцията. 
Стойността на върнатия продукт ще бъде възстановена по банков път в рамките на 
30 работни дни от валидирането на искането за възстановяване. Искането за 
възстановяване ще бъде проверено и одобрено/отказано в рамките на максимум 5 
работни дни от датата на попълване от Участника на Регистрационния формуляр и 
физическото получаване от Агенцията на продукта, който трябва да бъде върнат от 
Участника за негова сметка.  

§ 3 . 



ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

1. Промоцията се организира на територията на България и има национално 
покритие, а заявленията ще бъдат подадени чрез уебсайта www.kupibezgrizhi.bg. 
Промоция се отнася до закупуването на нови и оригинални Продукти, които са обект на 
Промоцията, по време на Промоцията в един онлайн или физически магазин посочени 
по-долу. Промоцията обхваща само нови продукти, обхванати от Промоцията, закупени 
от организации, които оперират като Магазини или Онлайн Магазини, която след това 
издават касова бележка или фактура. Допустими са продуктите закупени от 
физическите и онлайн магазини на следните партньори на Panasonic: магазини 
Технополис, Техмарт, Техномаркет и Солитрон.  

2. Продуктите от вторичния пазар, обновените или ремонтирани Продукти, които на 
са продавани на територията на България или са закупени в чужбина (включително по 
Интернет), фалшифицираните Продукти или каквито и да било Продукти, които 
нарушават правата на интелектуална собственост на компаниите от групата Panasonic са 
изключени от участие в промоцията. 

3. Продуктите, които не са били закупени от Обектите, други продукти и аксесоари 
Panasonic и продуктите Panasonic, които са закупени в различен период от този на 
Промоцията, дори ако те са били закупени от един от Обектите, са изключени от 
Промоцията.  

4. Периодът на Промоцията ще продължи от 01.04.2020до 30.06.2020; от решаващо 
значение за участие в промоцията, обаче, ще бъде следното: (i) датата на 
закупуване на Продукта, предмет на Промоцията, от Участник по време на периода 
на Промоцията в Магазина (в работното време на Магазина), посочена в 
доказателството за закупуване на Продукта (касова бележка или фактура), или (ii) 
датата на закупуване на Продукта, който е обект на промоцията, от участника в 
Онлайн Магазина през периода на промоцията на онлайн магазина, т.е. от 00:00 ч. 
на 01.04.2020 до 23:59 ч. на 30.06.2020, които са показани в поръчката на Продукта, 
представена от Участника.  

§ 4 . 

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

1. Само физическо лице, което изпълнява всичките критерии, може да бъде участник 
в Промоцията: (I) пълнолетно лице, т.е. на възраст 18 години или повече, (II) което е 
дееспособно за правни сделки, (III), пребиваващо в България, ( IV ) има банкова сметка 
в банка със седалище в България, (IV) по време на Промоцията, посочено в § 3 (4) от 
Регламента, е закупило продукта, посочен в Приложение 1 към Регламента в един от 
Обектите, като потребител по смисъла на Член 1 на Закона за защита на потребителите 
(наричан по-долу "Участник"), при условията на § 4 (2) от Регламента. Кампанията е 
предназначена само за физически лица.  

2. Лицата, които сътрудничат (независимо от вида на сътрудничеството) или са в 
трудово правоотношение с Организатора или с Агенцията, както и близки членове на 



техните семейства, не могат да бъдат Участници в Промоцията. Под близки членове на 
семейството упоменати по-горе се разбира: деца, родители, братя/сестри, съпруг/а и 
родители, както и братя/сестри на съпруга/та, родители-осиновители и осиновени 
деца, лица които съжителстват, както и лица, които са под грижа или опека.  

3. Участието в Промоцията е доброволно. 

§ 5 . 

ПРИНЦИПИ НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 

1. Участникът, който отговаря на критериите, посочени в § 4, параграф 1 от Регламента, 
при спазване на § 4 (2) от Регламента, който освен това изпълнява всички изисквания 
(условия или задължения), посочени в § 5 (2) – (11) от Регламента и § 6 (1) - (5) на 
Регламента, ще има право да върне закупения продукт на адреса упоменат в 
настоящия Регламент, в срок от максимум 30 (тридесет) дни след датата на закупуване 
на продукта, и същевременно право на възстановяване на разходите (получаване 
обратно) на еквивалента на сумата, която представлява цената на закупения продукт, 
включително и ДДС, ако участникът не е доволен от закупения продукт, в срок от 30 
дни. Датата, посочена в доказателството за покупка трябва да бъде в рамките на 
кампанията, т.е. от 01.04.2020- 30.06.2020.  

1. За да се избегне всякакво съмнение, Участникът, който желае да упражни правото, 
посочено в § 5 (1) от Регламента, трябва да се включи в Промоцията най-късно до 30 
(тридесет) дни, изчислени от датата на закупуване на Продукта, който е предмет на 
Промоцията. 

2. Участникът (физическо лице) може да участва в Промоцията само един път.  

3. За да участва в Промоцията и да получи право да върне Продукта, и да получи 
възстановяване на заплатената сума, включително и ДДС, Участникът трябва да 
изпълни всички необходими условия: 

а) Участникът е необходимо да се регистрира на сайта на Промоцията на адрес 
www.kupibezgrizhi.bg (наричан по-нататък "Сайт"), като предостави правилните 
данни;          

б) Участникът трябва да попълни правилно Формуляра приложен на уебсайта 
(наричан по-нататък "Формуляр") и да изпрати попълнения Формуляр чрез 
сайта, заедно със сканирано копие или снимка на доказателството за покупка 
на продукта, обхванат от Промоцията, с прикрепено доказателство за 
закупуване на Продукта, във връзка с който Участникът в Промоцията 
упражнява правото си за връщане, което да съдържа верни и валидни данни 
на Участника (наричано по-нататък "Заявление").              

5. Във Формуляра, посочен в § 5 (4) (а) и (б) от Регламента, Участникът е длъжен да: (I) 
посочи име, фамилно име, номер на банкова сметка и търговско наименование на 
банката, в която е открита сметката и където ще се извърши плащането, датата на 
закупуване, имейл адрес, (II) да посочи името и номера на закупения продукт, както и, 
евентуално, да опише причината (причините) за липсата на удовлетвореност от 



продукта, обхванат от промоцията, (III) да си даде съгласието за обработка на личните 
данни, ако това е необходимо, за да върне Продукта на Организатора и да получи 
обратно сумата, която е цената на закупения продукт, включително ДДС, (IV), да 
декларира, че е прочел разпоредбите на настоящия Регламент и да се съгласи с 
разпоредбите на Регламента. (V) да посочи доказателството за покупка на продукта, 
която Участникът е получил в момента на покупка (касова бележка или фактура).  

6. За избягване на съмнения се приема, че датата на Заявлението е датата, на която 
Участникът в Промоцията е изпратил Заявлението чрез Формуляра.  

7. Участникът трябва да изпрати Формуляра чрез Сайта в рамките на 30 (тридесет) 
дни от датата на покупка на Продукта в един от Обектите.  

8. Само Заявленията подадени чрез Сайта, и които отговарят на изискванията, 
описани в този Регламент, при които Формулярът е попълнен изцяло, участват в 
Промоцията.  

9. Датата на подаване на Формуляра се счита датата, на която Участникът уведомява 
за намерението си да върне продукта и в същото време иска връщане на еквивалента 
на сумата, представляваща покупната цена на продукта, включително ДДС. 

10.  Участникът подава Заявлението от свое име. Продуктът се транспортира до 
агенцията за сметка на Участника.  

11.  Организаторът гарантира, че причините за липса на удовлетвореност от Продукта 
описани от Участника във Формуляра се събират само за информационни цели и по 
никакъв начин не представляват основание за отказ за връщане на Участника на 
еквивалентната цена на продукта, обхванат от промоцията, с включен ДДС.  

§ 6 

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА 

1. Когато Участникът отговаря на критериите, посочени в § 4 (1) от Регламента, при 
спазване на § 4 (2) от Регламента, и всички изисквания, които позволяват ефективното 
участие в Промоцията, изложени в § 5 (1) - (11) на Регламента са изпълнени, Участникът 
може да получи сумата, равностойна на покупната цена на продукта, включително ДДС, 
при условие че:  

а) Продуктът е без повреди;              

б) Продуктът е напълно работещ - всички негови функции са налице;              

в) Продуктът изпълнява всички функции, за които е предназначен;              

г) Продуктът няма драскотини или повреди (вътрешни или външни);              

д) Продуктът е в оригиналната опаковка (кутия), в която е бил закупен;              

е) Продуктът съдържа всички еднакви (оригинални) вътрешни и външни елементи, 
които не са заменени (нови);               



ж) Продуктът съдържа всички вътрешни и външни елементи, които са били налични 
към момента на покупката;              

з) Всички допълнителни аксесоари на Продукта: (i) не са били повредени, (ii) са 
напълно функционални, ( iii ) нямат драскотини или повреди, ( iv ) съдържат 
всички идентични (оригинални) вътрешни и външни елементи и не са 
заменени. (нови), (v) са били налични към момента на покупката;             

и) Продуктът следва да бъде върнат заедно с Формуляра и попълнените и 
разпечатани документи за връщане, а именно гаранционна карта, ръководство 
за употреба и доказателство за покупка на Продукта, което Участникът е 
получил в момента на покупката (касова бележка или фактура).                

2. След регистриране за Промоцията, Участникът може упражни правото си за 
връщане на Продукта в замяна на изплащане на еквивалента на цената на този 
продукт, с включен ДДС (с изключение на разходите за доставки до Участника или 
други разходи, например разходи за опаковка), когато Продуктът обхванат от 
промоцията е върнат. Разходите по връщането на продукта се поемат от Участника .  

3. Веднага след попълване на формуляра, но не по-късно от седем (7) дни 
след подаването на Заявлението (датата на изпращане), Участникът е длъжен да 
изпрати Продукта, за собствена сметка и отговорност, в оригиналната опаковка 
(кутия), в която е бил закупен, заедно с всички аксесоари и документи, посочени в § 
6 (1) (i) от Регламента, на адрес: АГЕНЦИЯ ИН СОФИЯ ЕООД, София 1408, кв. Иван Вазов, 
ул. Бурел 1, ниво -1, тел. 0896 786 735, с текста "Промоционална Кампания" Купувай 
без притеснения – Гарантирано Удовлетворение"  

В случай, че Заявлението за връщане се счита за невалидно, връщането на продукта от 
Агенцията към Участника ще бъде за сметка на Участника чрез избран от Участника 
куриер. 

Ако участникът е изпратил Продукта нарушавайки крайния срок посочен в § 6 (3) от 
Регламента, Организаторът си запазва правото да откаже приемането на продукта, 
закупен в съгласие с регламента в един от Обектите и да изплати еквивалента на 
сумата, представляваща цената на закупения Продукт, включително ДДС. 
Валидирането на Заявленията ще се извърши в рамките на 5 работни дни от 
получаването на физическия продукт от Агенцията. За да бъде валидирана 
регистрацията на един Участник, е нужно да бъдат изпълнени всички условия на 
настоящия Регламент. В случай на невалидност, Участникът ще бъде информиран по 
електронната поща за причините за отхвърлянето. Възможните причини за отхвърляне 
могат да включват следните, но не само тези: повече записвания от едно и също лице; 
закупуване на друг продукт на Panasonic, който не е обхванат от Промоцията; 
информацията, попълнена във формуляра за участие, е непълна или неточна и т.н., 
Продуктът, участващ в Промоцията, е бил върнат; Участникът е записал повече от 2 
продукта.  



Участниците поемат цялата гражданска и наказателна отговорност за 
информацията, която предават на Организатора или Агенцията. 

4. Организаторът, при спазване на разпоредбите на настоящия Регламент, по-
специално § 6, (1) – (4) от Регламента, ще възстанови на Участника чрез ИН СОФИЯ 
ЕООД еквивалентната сума, която представлява цената, на която е закупен продуктът, 
обхванат от Промоцията, включително ДДС (без разходите за доставката му до 
Участника или други разходи, свързани с неговото придобиване, например разходите 
за опаковане, комисионна на агентите, такси за банкови услуги и др.) в банковата 
сметка на Участника, посочена в попълнения Формуляр, в рамките на 30 (тридесет) 
работни дни от датата на получаване, чрез ИН СОФИЯ ЕООД в съответствие с 
разпоредбите на § 6, (3) от Регламента - продуктът да бъде доставен в оригиналната му 
опаковка (кутия), в която е закупен заедно с всички аксесоари и документи, и при 
условие че участникът достави продукта в съответствие с изискванията, посочени в § 6, 
(1) ( а) –(i) от Регламента, и след като участникът изпълни условията за участие в 
Промоцията.  

§ 7 

Рекламации 

1. Участниците в Промоцията имат право да инициират процедура за подаване на 
рекламация във връзка с процеса на Промоцията. 

2. Всички рекламации във връзка с Промоцията трябва да бъдат подадени писмено в 
рамките на 30 (тридесет) дни от настъпването на събитието, на което се основава 
жалбата. Датата на изпращане на препоръчаното писмо ще определи дали срокът за 
подаване на рекламацията е спазен. 

Формулирането на рекламацията трябва да се изпрати чрез препоръчано писмо до 
Panasonic Marketing Europe GmbH, Търговско представителство за България Интерпред - СТЦ 
София, офис B-205, бул. Драган Цанков 36 София 1040 и трябва да съдържа текста 
"Рекламация - Промоционална Кампания „Купувай без притеснения – гарантирано 
удовлетворение", както и името и фамилията на Участника, адреса на пребиваване, 
точните причини, поради които се подава рекламацията, и нейното съдържание. 

3. Рекламацията ще бъде обработена в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на 
получаване на жалбата. Участникът ще бъде уведомен за решението относно 
обработката на рекламацията с препоръчано писмо на адреса, посочен в 
рекламацията.  

4. Разпоредбите на този параграф не изключват правата, предоставени на 
Участниците в съответствие с други разпоредби. 

§ 8 

ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Организаторът желае да информира за следното: 



1.1. В съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка 
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни  
и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ Регламент относно Защитата на Данните) 
(наричан по-нататък "ОРЗД"), администраторът на лични данни на Участниците в 
провеждането на Промоцията е Panasonic Marketing Europe GmbH, със седалище 
ул. Hagenauer 43, 65203 Висбаден, Германия, регистрационен номер на HRB: 13178, 
опериращ чрез дъщерното си дружество Panasonic Marketing Europe GmbH, 
Organizační Složka Česká Republic, клон със седалище в Прага 8, Križikova 34, 
пощенски код 186 00, номер за търговска идентификация: 246 55 121, регистрирана 
в Търговския регистър, поддържан от Пражкия Общински Съд, раздел А, 
регистрационен номер 71469 (наричан по-долу „Администратор“).                           

2. Всички предложения, запитвания и искания относно обработването на личните 
данни на Участниците трябва да се изпращат на следния адрес: Panasonic Marketing 
Europe GmbH, със седалище на ул. Хагенауер. 43, 65203 Wiesbaden, Германия, HRB 
регистрационен номер: 13178  

3. Администраторът желае да информира, че декларираните лични данни, 
предоставени във връзка с организирането на Промоцията, са обработени: 

а) с цел участие в Промоцията, включително за целите на връщането на продукта и 
получаване на еквивалента на сумата, която е покупната цена на продукта, с 
ДДС, ако участникът не е доволен от закупения продукт, и с цел обработка на 
рекламации; във връзка с тези цели: (i) правното основание за обработването 
на лични данни е съгласието на притежателя на данните (Участника) - Член 6 
(1) (а) от ОРЗД, изпълнение на законните интереси на администратора на 
данните - член 6 (1) (е) от ОРЗД, архивиране на документите за разплащане, в 
съответствие с условието за правно задължение - член 6 (1) (в) от ОРЗД, (ii) 
съгласието за обработването на лични данни е доброволно, все пак е 
задължително за участие в Промоцията, особено за Участник който връща 
Продукта и получава равностойността на сумата, представляваща цената, на 
която е закупен продукта, включително ДДС, ако участникът не е доволен от 
закупения Продукт; (iii) получателите на личните данни са или ще бъдат: ИН 
СОФИЯ ЕООД, за да е в състояние да организира Промоцията, включително да 
върне сумата, която представлява цената, на която е закупен продукта, 
участващ в Промоцията, включително ДДС, както и обработка на евентуалните 
рекламации, организациите които си сътрудничат и предоставят услуги, които 
помагат за провеждане на Промоцията, включително техническа помощ за 
съхранение на личните данни, доставчика на сървъри, организациите с обект 
на дейност куриер и пощенски услуги, държавни органи или друга 
упълномощени лица по правни разпоредби, други организации с цел 
провеждане на Промоцията и изпълнението на задълженията на 
Администратора, които произхождат от Регламента и от приложимите закони, 
т.е. по-специално субектите, предоставящи правни и счетоводни услуги, ( iv ) 
личните данни се съхраняват и обработват до изтичане на всички възможни 



искове, произтичащи от Промоцията, или до приключването на Промоцията, 
включително спазване на законните задължения, като се имат пред вид и 
случаите, когато изискването за съхранение на личните данни съществува в 
съответствие със законовите разпоредби, което от тези възникне по-късно, (v) 
обработката на личните данни обхваща: трите имена, подпис, телефонен 
номер, адрес на местожителство, адрес за кореспонденция, дата на закупуване 
на Продукта, адрес на електронна поща, номер на банкова сметка, име и 
номер на Продукта, изплатени суми във връзка с Промоцията, участие в 
Промоцията, дата на Заявлението;              

б) за маркетингови, промоционални, информационни цели; за тези цели: (i) 
правното основание за обработването на лични данни е съгласието на 
собственика на данните (Участника) - Член 6 (1) (а) от ОРЗД, (ii) изразяването на 
съгласие за обработването на лични данни е доброволно, (iii) получателите на 
лични данни са или ще бъдат: ИН СОФИЯ ЕООД, организациите, които 
сътрудничат и предоставят услуги, които помагат за провеждането на 
Промоцията, включително техническа помощ за съхранение на личните данни, 
доставчика на сървъри, (iv) личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне 
на съгласието, (v) обработката на лични данни обхваща: трите имена, подпис, 
телефонен номер, адрес на местожителство, адрес за кореспонденция, дата на 
закупуване на продукта, адрес на електронна поща, номер на банкова сметка, 
име и номер на Продукта, сумите, платени във връзка с Промоцията, участие в 
Промоцията, дата на подаване на Заявлението, (vi) Участникът не е длъжен да 
изрази съгласието си за обработване на лични данни за маркетингови, 
промоционални, информационни цели.              

4. Участникът в Промоцията, в съответствие със Закона за защита на потребителите  
относно продажбата на продуктите и свързаните с тях гаранции, и с Наредбата за 
дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации 
(ДВ 57/2009), може да изрази съгласие да получава търговска информация за 
продуктите и стоките Panasonic по електронен път, чрез SMS или чрез телефон от 
Организатора и/или ИН СОФИЯ ЕООД. Съгласието на участника може да бъде 
оттеглено по всяко време. 

5. Лицето, предоставящо данните (Участникът) има право на достъп до данните и да 
ги коригира, да ги изтрие, да поиска ограничение на обработката и правото да ги 
прехвърля в случаите, посочени в ОРЗД. 

6. Ако обработването на данни се извършва въз основа на съгласие, собственикът на 
данните (Участникът) има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да оказва 
влияние върху спазването на закона в случай на всякаква обработка, извършена въз 
основа на предоставено преди това съгласие. 

7. Собственикът на данните (Участникът) има право да подаде жалба до законния 
орган, а именно Председателя на Комисията за защита на личните данни, ако 
счита, че обработването на лични данни на Участника е в нарушение на ОРЗД. 



8. Администраторът използва файловете „Бисквитки“. 

9. Личните данни на участниците в програмата няма да бъдат предмет на 
автоматизирани решения, включително създаване на профили. 

10.  Личните данни на участниците в програмата няма да бъдат прехвърляни на трета 
държава, т.е. извън Европейското икономическо пространство или на международни 
организации. 

§ 11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Регламентът влиза в сила от 01.04.2020г. 

2. Регламентът на Промоцията е достъпен в офиса на Организатора и на уебсайта на 
адрес: www.kupibezgrizhi.bg 

3. По въпросите, които не са обхванати от настоящия Регламент, се прилагат 
разпоредбите на приложимите закони.  

4. Всеки спор свързан с Промоцията ще бъде решен в компетентния съд в 
съответствие с приложимите разпоредби.  

  

 
 
  



Приложение № 1 
  

Списък на продуктите, обхванати от Промоцията "Купувай без притеснения – 
гарантирано удовлетворение" 

  

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-LL41-K503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-LT6N-S803 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-LV6Q-S803 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-LV9Q-S803 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RF31-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RL21-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RT33-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RT37-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RT47-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RT67-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RT87-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RW30-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RW31-K503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-RW33-H503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-SA40-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-SL33-K503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-SL33-S503 

МЪЖКА САМОБРЪСНАЧКА ES-SL41-S503 

ТРИМЕР ER2403K503 

ТРИМЕР ER-GB36-K503 

ТРИМЕР ER-GB37-K503 

ТРИМЕР ER-GB40-S503 

ТРИМЕР ER-GB44-H503 

ТРИМЕР ER-GB60-K503 

ТРИМЕР ER-GB70-S503 



ТРИМЕР ER-GB80-S503 

ТРИМЕР ER-GB86-K503 

ТРИМЕР ER-GB96-K503 

ТРИМЕР ER-GC20-K503 

ТРИМЕР ER-GC51-K503 

ТРИМЕР ER-GC53-K503 

ТРИМЕР ER-GC63-H503 

ТРИМЕР ER-GC71-S503 

ТРИМЕР ER-GD51-K503 

ТРИМЕР ER-GK60-S503 

ТРИМЕР ER-GK80-S503 

ТРИМЕР ER-GN300K503 

ТРИМЕР ER-GN30-K503 

ТРИМЕР ER-GY10CM504 

ТРИМЕР ER-GY60-H503 

ТРИМЕР ER-GB37-K503 

ТРИМЕР ER-GB43-K503 

ТРИМЕР ER-GB44-H503 

ТРИМЕР ER-RZ10-K801 

ТРИМЕР ES-RW31-K503 

ТРИМЕР ES-RW33-H503 

ПРИСТАВКА ЗА ЕПИЛАТОР ES-2D04-W503 

ЕПИЛАТОР ES-EL2A-A503 

ЕПИЛАТОР ES-EL3A-N503 

ЕПИЛАТОР ES-EL7A-S503 

ЕПИЛАТОР ES-EL8A-P503 

ЕПИЛАТОР ES-EL9A-S503 

ДАМСКИ ТРИМЕР ES-WF62-W503 

ДАМСКИ ТРИМЕР ES-WL50-P503 

ЕПИЛАТОР ES-WS14-P503 



ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW1031S845 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW1211W845 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW1311G845 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW1411H845 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW1511W503 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW1611W503 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW-DJ10-A503 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW-DJ40-W503 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW-DL82-W803 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EW-DM81-W503 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  КОМПЛЕКТ EW1411 + DM81 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EH-HW11-K825 

ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА  EH-HW13-K825 

 

 PERSONAL CARE  F-VXR35G-A 

PERSONAL CARE F-VXR50G-W 

PERSONAL CARE F-VXR70G-K 

PERSONAL CARE F-VXR90G-K 


