
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
1. Общи положения 

 

1.1. Организатор на кампанията „Коледата – възможна” е „Пауър Медиа” ЕООД 

(радио Power FM), наричан за краткост РАДИО, в партньорство с „Денито” 

ООД, наричан за краткост ПАРТНЬОР. 

 

1.2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и 

разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, 

наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 

 

1.3. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат 

достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на Интернет 

адрес: http://www.powerfm.bg. 

 

1.4. РАДИОТО, си запазва правото да допълва и/или променя Официалните 

Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след 

официалното им публикуване на Интернет адрес http://www.powerfm.bg . 

 

1.5. В кампанията може да участва всяко физическо лице с навършени 18 

(осемнадесет) години. 

 

1.6. Не се допускат до участие служители на РАДИОТО и ПАРТНЬОРА и/или 

членове на семействата им. Други лица, пряко или косвено заети с 

организирането на кампанията, също не се допускат до участие. 

 

2. Условия за участие 

 

2.1. Период на кампанията –7.12.2016 до 23.12.2016 

2.2. За да вземат участие в кампанията “Коледата-възможна” е нужно 

участниците да се свържат с РАДИОТО по телефона и да запеят коледна 

песен или част от коледна песен в ефира.  

 

2.3. Обаждания за участие се приемат всеки делничен ден между 7:00 и 18:00ч 

на ефирния телефон на РАДИОТО 0885 84 55 84. Приемането на 

обаждания приключва на 23.12.2015 в 16:00ч. 

 

 

2.4.  Всички участия ще бъдат включени в томбола, в която ще бъдат 

разпределени следните награди: 

- ОСНОВНА НАГРАДА - коледна вечеря включваща  1бр. пълнена пуйка, 

сърми, погача, бутилка вино и 10бр. салати и продукти Денито: 

1бр руска салата Денито 500гр. 

1бр млечна салата Денито 500гр. 

1бр салата Витамина Денито 500гр. 
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1бр салата Кьопоолу 250гр. 

1бр салата Боб с лютеница 250гр. 

1бр Бейби картофки с подправки 500гр. 

1 бр свежа салата Зеле с моркови 400гр. 

1бр свежа салата Градински микс 

1бр хайвер със сьомга и мариновани краставички 160гр. 

1бр хайвер с херинга и лук 160гр. 

 

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЖЕДНЕВНИ НАГРАДИ – 80 салати/продукти Денито, 

разпределени в 13бр. празнични пакети. Всеки пакет включва: 

1бр руска салата Денито 250гр. 

1бр млечна салата Денито 250гр. 

1бр салата Витамина Денито 500гр. 

1бр хайвер със сьомга и мариновани краставички 160гр. 

1 бр свежа салата Зеле с моркови 400гр. 

1бр Бейби картофки с подправки 500гр. 

 

 

2.5. Голямата награда ще бъде доставена до дома на печелившия на 

25.12.2015 след предварителна уговорка, но не по-късно от 16:00ч. 

Допълнителниет награди ще бъдат доставени от служител на ПАРТНЬОРА 

след предварителна уговорка и предвид официалните почивни дни. Краен 

срок за доставка ще бъде 8.01.2016г. При получаването им печелившите са 

длъжни да разпишат приемо-предавателен протокол. 

 

2.6. Томболата за основната награда ще бъде изтеглена на 23.12.2015 между 

16:00 и 17:00ч на живо в ефира на радио Power FM. 

Томболата за дневните награди е бъде теглена всеки делничен ден в 

периода на кампанията между 17:00 и 18:00ч. 

 

3. Други условия: 

 

3.1.  Участието в кампанията зависи изцяло от самите участниците  и не е 

обвързано с покупка на стока. 

 

3.2. Всеки участник има право да участва в играта еднократно за периода на 

провеждане. 

 

3.3.  Общите условия ще бъдат оповестени публично на уеб адрес 

www.powerfm.bg и ще са достъпни денонощно до изтичането на периода на 

акцията. 

 

3.4.  РАДИОТО има неотменимото право по своя преценка да спре кампанията 

по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на общите 

условия на играта или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на 

кампанията се обявява онлайн на уебсайта на РАДИОТО. В тези случаи на 

участниците не се дължи компенсация. 
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