
Правилник на кампанията „Супер петък“

„Хеликон” АД провежда кампанията „Супер петък”, в която предлага подбрани заглавия с 
отстъпка от 15 до 70%. Кампанията важи само за поръчки през Интернет, създадени на 
www.helikon.bg, които включват хартиени издания от секция Книги, включени в промоцията.

Продажбата на книгите от кампанията „Супер петък” ще се проведе при долуописаните 
условия и в периода от 00.00 часа на 21.11.2019 г. до 23.59 часа на 22.11.2019 г.:

Продуктите /книгите/, подбрани в кампанията, се предлагат в указания срок и до изчерпване 
на наличните количества. Участващите в кампанията книги са с обозначение за 
промоционално намаление на цената. На www.helikon.bg ще бъдат предлагани и книги, и 
артикули, които не участват в кампанията и те няма да бъдат обозначавани с намаление на 
цената.
Потребителите, които вече имат регистрация на www.helikon.bg и тези, които си направят 
регистрация до 21.11.2019 г. вкл., ще могат да видят намалените книги още на 21.11.2019 г., 
респективно да направят он-лайн поръчка (покупка). На 22.11.2019 г. намалените книги ще 
бъдат видими за всички потребители - регистрирани и нерегистрирани, респективно ще 
могат да бъдат закупувани от тях.

Към всяка книга, включена в кампанията, ще има отбелязано намаление със съответния 
процент  и срок на валидност на промоцията. Намалението не се прилага към продукти, 
които са с фиксирана цена.

При изчерпване на наличност на книга, включена в кампанията, бутонът „Купи сега” няма да 
бъде активен поради невъзможност за създаване на поръчка за неналичен продукт. 
Необходимо е технологично време за софтуерно обновяване на наличностите, поради което 
не може да бъде гарантирана наличност към момента на създаване на он-лайн поръчката.

Избраните книги от кампанията могат да се кумулират в една поръчка с други книги или 
артикули, които не участват в кампанията „Супер петък”. 

„Хеликон” АД си запазва правото да удължава посочените срокове за доставка с до 7 дни, без
да информира предварително Потребителите.


