
Правилник на кампанията “Време е за шопинг” 

 

I. Общи правила 

 

1. Кампанията под наслов „Време е за шопинг!“ (наричана за краткост по-долу 
“Кампанията”) се организира и провежда от „Проспекто груп” EАД (наричан за 
краткост по-долу “Организатора”), ЕИК: 204255331, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. Шипченски проход  63, ет.3, имейл адрес: 
office@broshura.bg  
 

2. Кампанията се провежда в периода от 00:00 ч. на 22.05.2020 г. до 23:59 ч. на 
07.06.2020 г. („Период на провеждане“) на сайта на Broshura.bg, достъпен през 
следния линк: https://broshura.bg/ (“Платформата”). 
 

3. Кампанията е насочена към потребители, навършили 18 години към датата на 
стартирането й, които живеят на територията на Република България. С 
посещението на Платформата потребителите декларират, че са навършили 18 
години, приемат настоящите Правила и имат право неограничено да извършват 
всички действия във връзка с Кампанията. 
 

4. С посещението си на Платформата, потребителите се съгласяват с 
обработването на личните им данни съгласно условията, посочени в Политиката за 
защита на личните данни, достъпна на: 
https://broshura.bg/%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82
%D0%BA%D0%B8 

 

5. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки 
това в Платформата, включително и в случай че настъпят материални 
злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези 
случаи на прекратяване на потребителите не се дължат компенсации. 
 

II. Промокодове и намаления 

 

6. В Периода на провеждане на Кампанията на посетителите на Платформата се 
предоставят промокодове за отстъпка или конкретни намаления в различни онлайн 
магазини. Списъкът с всички онлайн магазини, за които са приложими промокодове 
или намаления, е достъпен на адрес: https://broshura.bg/vreme-za-shopping 

Посочените промокодове и/или намаления са валидни само за онлайн магазина на 
търговеца, който ги предоставя, и не могат да се използват в други магазини.  
 

7. Промокодовете за отстъпка и намаленията могат да се отнасят до:  
А. Конкретни продукти 

Б. Конкретни категории от продукти 

В. Всички продукти, достъпни в онлайн магазина на съответния търговец 
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Списъкът с продукти, за които са валидни промокодовете за отстъпки и 
намаленията се достъпват чрез клик на съответния банер в Платформата на 
адрес: https://broshura.bg/vreme-za-shopping 

За част от намаленията, представени в Платформата, не е необходимо 
въвеждането на промокод. Достатъчно е потребителят да кликне на 
съответния банер, за да се възползва от предложенията на търговеца.  

 

8. Промокодовете за отстъпка и намаленията са валидни само в Периода на 
провеждане на кампанията или до изчерпване на количествата, предвидени за 
Кампанията от съответния онлайн магазин, и се отнасят само за продукти, 
включени в списъците на съответния онлайн магазин. 
В случаите, когато търговецът, предоставящ намалението или промокодa за 
отстъпка, има и физически обекти, потребителят на Платформата следва да има 
предвид, че намаленията важат само и изключително за онлайн покупки и 
търговецът няма да предоставя посочената отстъпка за покупка на място. 
 

III. Спорове и отговорност 

9. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна, и 
потребител, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При 
невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в 
Република България. 
 

10. В случай на невъзможност промокод да бъде приложен в Периода на 
кампанията потребителят следва да потърси информация и съдействие от 
съответния онлайн магазин. 
 

11. Организаторът не носи отговорност за продуктите или услугите, предоставяни 
от онлайн магазините, за които се предоставят промокодове -или намаления, нито 
за техническата обезпеченост на онлайн магазините и техните функционалности, 
както и за сроковете за доставка, определени от съответния търговец. 
 

12. Организаторът не носи отговорност и за неправилно попълване на промокода 
от страна на Потребителя. Всеки от онлайн магазините има специфични полета, в 
които следва промокодът да бъде въведен, за да се приложи съответната отстъпка 
или намаление. За използването на промокодът и/или намалението, Потребителят 
следва да има активна Интернет връзка.  
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