“MAGNA RACING”
Срокове и условия на състезанието (2017)

I. Общи условия и срокове:
1. Състезанието „MAGNA RACING” се организира от Грундфос България ЕООД с управител
Ленко Георгиев. Седалище на Грундфос България ЕООД: ул.“Източна тангента“ 100, София
1592, България, наричан “ Организатор”.
2. Състезанието се отнася за помпи MAGNA3 на Grundfos.
3. Правилата на състезанието се отнасят за помпи Grundfos, закупени в България в периода
между 1ви март 2017 година и 30ти юни 2017 година (последната дата за участие в
състезанието).
4. Основната цел/предназначение на състезанието е да увеличи продажбите на помпи Grundfos
за отопление и да награди най-добрите инсталатори на помпи Grundfos, както и да задълбочи
техните познания за иновативните технологии и продукти на Grundfos.
5. ГРУНДФОС България ЕООД е компанията, отговорна за основната награда и другите
награди съгласно законодателството на България.
II. Участници в състезанието
1. Състезанието е предназначено за ИНСТАЛАТОРИ на помпи Grundfos в България, които
купуват и инсталират помпи Grundfos, включени в състезанието, във връзка с
осъществяването на техния бизнес (напр. самостоятелни компании - физически лица
или юридически лица и организации, които не са юридически лица, но осъществяват
своя бизнес съгласно законите на България.
2. Служителите на Организатора или на която и да е дъщерна компания, свързана с
организацията и провеждането на състезанието, както и свързаните с тях лица и
дистрибутори на фирма Грундфос, не могат да участват в състезанието.
3. Заявявайки участие в състезанието, участникът приема и се съгласява със сроковете и
условията на конкурса.
III. Срокове и условия
1. За да участва в състезанието, лицето трябва:
a) през периода от 1ви март 2017 година и 30ти юни 2017 година да взима активно участие в
закупуването и инсталирането на помпи за отопление на Grundfos, включени в състезанието.
b) да регистрира закупените от него помпи (включени в конкурса) на адрес www.magnarace.com
в периода между 1ви март 2017 година и 30ти юни 2017 година. Всеки участник, който попълни
формуляра за регистрация в състезанието става автоматично участник.
c) да потвърди закупуването и инсталирането на помпи за отопление на Grundfos чрез
регистрация на адрес www.magnarace.com
d) Страницата за регистрация включва описаната по-долу информация, която е от съществено
значение за валидността им и за потвърждаването на промоционалната покупка, участваща в
състезанието:



Име
Имейл адрес








Телефонен Номер
Населено място
От къде сте закупили помпите (магазин - дистрибутор)
От къде сте закупили помпите (населено място)
Номер и дата на издаване на фактурата
Брой закупени помпи

e) Въвеждането на данните в страницата за регистрация може да се извърши само след
закупуване на помпи на Grundfos, включени в състезанието.
f) Страницата за регистрация трябва да включва поне едно потвърждение за промоционална
покупка на помпи за отопление, включени в състезанието.
g) Участниците в състезанието са задължени да съхраняват копия от фактурите като
потвърждение за покупката, участваща в конкурса, и да ги представят при поискване от
Организатора.
IV. Процедури за избор на победители и награди:

1. Награди
i.
С регистрирането на 3MAGNA3 помпи или 6MAGNA3 помпи, ще
получите подарък - Мултитул (3 регистрирани MAGNA3 помпи) или
донгъл за комуникация (6 регистрирани MAGNA3 помпи). Не може да
използвате вече регистрирани помпи и заявен подарък, за
получаване и на другия.
2. Месечна награда
i.
Участникът, които регистрира най-голям брой помпи (не по-малко от 6 помпи)
по време на първия етап от състезанието и е регистрирал спечелените помпи
съгласно параграф III от условията на кампанията (първият етап започва на 1ви
март 2017 и завършва на 31ви март 2017), ще получи месечна награда – 1
навигационна система (GPS).
ii.

Участникът, които регистрира най-голям брой помпи (не по-малко от 6 помпи)
по време на втория етап от състезанието и е регистрирал спечелените помпи
съгласно параграф III от условията на кампанията (вторият етап започва на 1ви
април 2017 и завършва на 30ти април 2017), ще получи месечна награда – 1
навигационна система (GPS).

iii.

Участникът, които регистрира най-голям брой помпи (не по-малко от 6 помпи)
по време на третия етап от състезанието и е регистрирал спечелените помпи
съгласно параграф III от условията на кампанията (третият етап започва на 1ви
май 2017 и завършва на 31ви май 2017), ще получи месечна награда – 1
навигационна система (GPS).

iv.

Участникът, които регистрира най-голям брой помпи (не по-малко от 6 помпи)
по време на четвъртия етап от състезанието и е регистрирал спечелените помпи
съгласно параграф III от условията на кампанията (четвъртият етап започва на
1ви юни 2017 и завършва на 30ти юни 2017), ще получи месечна награда – 1
навигационна система (GPS).

2. Голяма награда
i.

Трима участника в състезанието “MAGNA RACING“, отговарящи на
изискванията от параграф II от условията, които през периода на състезанието
са регистрирали най-голям брой помпи ( не по-малко от 50 помпи) и са
регистрирали спечелените точки съгласно параграф III от условията на
кампанията, ще участват в двудневно пътешествие до Будапеща, Унгария и ще
присъстват на Гранд При Хунгароринг на Формула 1, като разходите се поемат

от Организатора. Организаторът покрива разходите за настаняване и пътуване,
храна и престой в хотели и атракциони съгласно програмата, представена на
победителите, включително и билети за състезанието на Формула 1.
3. В случай, че повече от трима участника отговарят на изискванията за участие в
пътешествието до Будапеща, Унгария и участниците имат еднакъв брой
регистрирани помпи съгласно правилата на конкурса, участието в пътешествието
ще бъде определено според времето, през което участниците са спечелили точките
– т.е. участие в пътуването ще вземат участниците, които са регистрирали помпите
за по-кратко време.
4. В случай че повече от трима участници отговарят на условията за наградите
съгласно параграф I, II, III & IV от условията, т.е. участниците имат еднакъв брой
регистрирани помпи съгласно правилата и условията, присъждането на наградите ще
зависи от времето, през което участниците са регистрирали помпите, т.е. наградата
получават участниците, които са регистрирали помпите за по-кратко време.
5. Описаните в IV.1 и IV.2 награди ще бъдат изпратени на спечелилите участници по
пощата или чрез лице представител на Grundfos не по-късно от 30 дни от датата на
приключване на различните етапи от състезанието.
V. Заключителни разпоредби

1. Жалби относно конкурса се изпращат на адрес mmilenkova@grundfos.com не по-късно от 6ти
юли 2017.
2. Обявяването на предварителните резултати, т.е. името на участниците, спечелили пътуване
до Будапеща, Унгария, ще се състои не по-късно от 5ти юли 2017. Победителите ще бъдат
уведомени чрез имейл, телефон или по пощата. Обявяването на окончателните резултати от
конкурса ще се състои не по-късно от 9 юли 2017, след проверка на фактурите, потвърждаващи
продажбите, включени в конкурса.
3. Организаторът на състезанието си запазва правото да въвежда промени в сроковете и
условията по време на състезанието. Промените влизат в сила 7 дни след писменото
уведомление за тях, публикувано на официалния сайт на кампанията.
4. Участниците имат право да не приемат промените в сроковете и условията и като
последващо действие да се оттеглят от състезанието, като в този случай участникът е
задължен да изпрати писмена декларация в рамките на 7 дни от публикуване на информацията
за промените.
5. Организаторът си запазва правото да прекрати състезанието по всяко време, докато
състезанието се провежда, за което участниците ще бъдат информирани надлежно в
официалния сайт на кампанията. В този случай участниците няма право на жалби.
6. Правата, свързани с каквито и да е резултати от конкурса, не могат да бъдат прехвърлени от
участниците към трети лица без съгласието на Организатора.
7. Организаторът не носи отговорност за отменяне или отлагане на пътуването до Будапеща,
Унгария , както и за престой по причини, които не са свързани с Организатора.
8. Организаторът не носи отговорност за услуги, доставени от трети страни, и по-конкретно
доставчици на пощенски и транспортни услуги, спедитори, както и доставчици на
телекомуникационни услуги, включително осигуряване на достъп до интернет.

9. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е инциденти, които биха могли да
попречат на правилното провеждане на състезанието и които Организаторът не би могъл да
предвиди или предотврати.
10. Организаторът си запазва правото да изключи от състезанието участник и да откаже да
присъди награда в случай на основателно подозрение за това, че участник е нарушил
условията в този документ и по-конкретно, ако е представил фалшиви или непълни данни.
11. Поради естеството на състезанието, уреждането на законовите отговорности е задължение
на участниците.
12. Всякаква информация за състезанието е достъпна на телефон 02/4922200 в работни дни от
10 – 14,00 ч. и чрез имейл на адрес mmilenkova@grundfos.com
13. Изпратената награда може да се различава частично от наградата, показана в
състезанието, но въпреки това нейната стойност не може да бъде по-ниска.
14. Сроковете и условията на състезанието са единствения законово обвързващ документ.
Рекламните и промоционалните материали имат само информативна цел.
15. Всякакви спорове и жалби, свързани със състезанието, са обект на съда с юрисдикция по
седалище на Организатора.
16. За въпроси, неуредени в сроковете и условията на състезанието, се прилага гражданския
кодекс на България.

