
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА “10% ОТСТЪПКА”

I. Общи разпоредби

1. Тази кампания се организира и провежда от Хеликон АД , като Организатор и 
Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, пл.Тройката 4.
2. Период на Кампанията: от 25.05.2020 г. до 07.06.2020 г. вкл.
3. Участието в кампанията е обвързано с покупка, извършена в периода понеделник – събота 
включително, така, както е посочено по-долу.
4. Място на провеждане - Кампанията се организира и провежда само на територията на 
Република България в книжарници Хеликон и е отворена за участие за всички физически 
лица на възраст над 18 години.
5. Участвайки в тази кампания, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и 
да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Кампанията

6. За да се включи в кампанията, участникът трябва да извърши покупка на място в 
книжарница Хеликон в периода понеделник – събота включително. Към касовата бележка, 
регистрираща покупката, участникът получава талон за 10 % отстъпка. Талонът е валиден с 
прикачен касов бон, с който е бил получен. Талонът важи, респективно отстъпката от 10% 
може да се ползва, само в неделния ден от текущата календарна седмица на извършената 
покупка от книжарници “Хеликон” (с изключение на книжарници Хеликон – Пловдив, 
София-Шишман, Горна Оряховица, Бургас 3, Габрово, Разград, Ямбол, Пазарджик, 
Търговище, Кюстендил), както следва: 

Седмица 1: Талони, получени при покупка в периода 25.05.-30.05.2020 г. вкл. са валидни на 
31.05.2020 г.

Седмица 2: Талони, получени при покупка в периода 01.06.-06.06.2020 г. вкл. са валидни на 
07.06.2020 г.

Талонът е валиден за покупка на всички налични стоки физически в книжарници Хеликон. 
Талонът не е валиден за покупки от Helikon.bg.

Отстъпката не важи за стоки в промоция; не може да се използва в комбинация с Промочип. 
Не може да се използва за покупка на подаръчни ваучери.

В кампанията не участват книжарници Хеликон – Пловдив, Бургас 3, Ямбол, Пазарджик, 
Кюстендил.

Подробни условия на кампанията са описани на www.helikon.bg 

Подробни условия на кампанията ще бъдат на разположение на клиентите в книжарници 
Хеликон.

7. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите 
условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на www.helikon.bg
8. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай 
че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни 
обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
9. След предварително и изрично писмено съгласие от страна на участник, Организаторът 
може да го включи в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или 
възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имена, снимки, други лични 
данни или сходни материали на участниците.
10. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в играта се решават 

http://www.helikon.bg/
http://www.helikon.bg/


чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез 
намесата на компетентните органи в Република България.
11. В играта НЯМАТ право да участват всички служители на Организатора, както и техни 
близки и роднини.

III. Поверителност

12. Организаторът предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита
на личните данни на участниците.

13. Личните данни, събрани по време на кампанията, не се предоставят на трета страна. 
Участниците имат възможност по всяко време да изразят писмено възражение личните им 
данни да бъдат обработвани от „Хеликон” АД. Участниците могат да предявят претенция и 
да оттеглят съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „Хеликон” АД, като 
изпратят e-mail, свързан с конкретната ситуация, на service@helikon.bg.
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