
Във връзка с началото на новата 2022 година, онлайн магазин ofisitebg.com 
организира томбола за всичките свои регистрирани онлайн клиенти, 
направили поръчка през месец януари 2022 г. („ТомболаТА 2“). 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА 

1.1. Всеки онлайн потребител на ofisitebg.com, който отговаря на раздел II. 
по-долу участва в ТомболаТА 2. 

1.2. Срокът за участие в ТомболаТА 2 по реда описан в раздел II. по-долу е 
от 00:00:00 часа на 01.01.2022г. до 23:59:00 часа на 31.01.2022г. 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

2.1. Право да участват в ТомболаТА 2 имат само потребители, които са 
регистрирали своя профил на ofisitebg.com. Ако все още нямате регистриран 
профил, може да го направите тук. 

2.2. Потребителят следва да е направил поръчка на стойност не по-малко от 
1 (един) лев с ДДС през онлайн платформата на ofisitebg.com чрез своя 
регистриран профил през периода от 00:00:00 часа на 01.01.2022г. до 
23:59:00 часа на 31.01.2022г. 

2.3. Всеки потребител участва в ТомболаТА 2 с номера на своята поръчка. С 
една поръчка могат да бъдат закупени повече от две стоки, което НЕ ДАВА 
право на потребителя да участва повече от един път в ТомболаТА 2 с номера 
на съответната поръчка. В случай че потребителят направи две или повече 
ОТДЕЛНИ поръчки, той участва в ТомболаТА 2 с номера на всяка една 
отделна поръчка. 

2.4. Поръчката следва да бъде завършена – потребителят следва да е 
получил и заплатил своята поръчка в срок до 10.02.2022г. 

III. ТЕГЛЕНЕ 

3.1. Всеки номер на поръчка се състои от 5 (пет) броя числа, като първото 
винаги е 6 (шест). За останалите 4 (четири) броя числа ще бъдат предвидени 
4 (четири) отделни урни, в които ще има по 10 (десет) листчета, като на 
всяка едно от тях ще бъде написано по 1 (едно) число от 0 (нула) до 9 
(девет). 

3.2. От всяка една от четирите урни ще бъде изтеглено по едно листче, с 
означеното върху него число от 0 (нула) до 9 (девет). 
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3.3. Номерът на печелившата поръчка ще бъде формиран като към първото 
число на поръчката, което е 6 (шест), се добавят четирите последователно 
изтеглени числа, означени върху листчетата от четирите отделни урни. 

3.4. В случай че печелившата комбинация от числа отговаря на номер на 
поръчка, която е незавършена (виж т. 2.4. по-горе), повтаряща се (виж т. 3.5. 
и т. 3.6. по-долу) или несъществуваща, автоматично ще бъде избран 
следващия подред номер за печеливш.

3.5. В ТомболаТА 2 ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши номера на 
поръчки, като с един номер на поръчка може да бъде спечелена само една от 
наградите, описани в раздел IV по-долу. 

3.6. В случай че печеливша поръчка бъде изтеглена повторно, ще се 
приложи правилото по т. 3.4. по-горе.    

3.7. Всеки от печелившите получава един брой от спортната гривна и един 
брой протектор за екран на устройство, избрано от него.

3.8. ТомболаТА 2 ще бъде изтеглена след 10.02.2022г. във физическия 
магазин на ofisitebg.com на адрес: гр. Първомай, ул. „Христо Ботев“ No 1А. 

3.9. Тегленето ще бъде извършено от нотариус Нели Емануилова 
Костадинова, рег. No 428 в Нотариалната камара, с район на действие РС – 
гр. Първомай. 

3.10. Имената на всички печеливши участници и номерата на техните 
печеливши поръчки ще бъдат публично оповестени в официалния сайт на 
ofisitebg.com: www.ofisitebg.com и на фейсбук стрницата на ofisitebg.com: 
www.facebook.com/ofisitebg/ на дата между 10.02.2022 г. - 20.02.2022г., като 
представител на ofisitebg.com ще се свърже лично и с всеки печеливш 
участник. 

IV. НАГРАДЕН ФОНД 

4.1. Наградният фонд на ТомболаТА 2 ще се състои от 10 (десет) стоки, а 
именно:  

4.1.1. 5 броя Спортна гривна Xiaomi Mi Band 5, Global Version, черен; 

4.1.2. 5 броя Hydrogel HD протектор за екран на устройство, избран от 
печелившия; 

Всеки от печелившите получава един брой от спортната гривна и един брой 
протектор за екран на устройство, избрано от него.



V. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

5.1. Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер на посочения адрес от 
съответния печеливш участник, след като представител на ofisitebg.com 
лично се е свързал с печелившия участник. При поискване от страна на 
участниците, наградите могат да бъдат получени и на адреса на физическия 
магазин на ofisitebg.com: гр. Първомай, ул. „Княз Борис I“ No 28. 

5.2. В случай на изпращане на наградите чрез куриер, ofisitebg.com ще 
предаде съответната награда на куриера до 25.02.2022г. 

5.3. В случай че представителят на ofisitebg.com не успее да се свърже с 
печелившия участник на посочените от последния при извършване на 
печелившата поръчка данни за контакт в срок до 25.02.2022г., съответната 
спечелена награда отпада от ТомболаTA 2 и печелившият участник губи 
право да получи наградата. 

5.4. В случай че наградата не бъде получена до 13.03.2022г. от съответния 
печеливш участник било при изпращане с куриер, или при получаване на 
място във физическия магазин на ofisitebg.com, съответната спечелена 
награда отпада от ТомболаTA 2 и печелившият участник губи право да 
получи наградата.  

5.5. Таксите за куриерските услуги за изпращане на наградите ще бъдат 
изцяло за сметка на ofisitebg.com. 

VI. ДРУГИ 

6.1. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната левова 
равностойност и/ или други стоки, услуги и пр. 

6.2. Ofisitebg.com не отговаря за качеството на наградите. 

6.3. С извършването на което и да е от действията за участие в ТомболаТА 2, 
описани в настоящите правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, 
разбрали и приемат безусловно. 

6.4. Ofisitebg.com си запазва правото да изменя или допълва настоящите 
правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на 
www.ofisitebg.com. 

6.5. Забранени са действия от страна на участници в ТомболаТА, с които се 
цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством 
използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с 
настоящите правила. В тези случаи на нарушение, както и при всяка друго 
нарушение или злоупотреба с настоящите правила oт страна на участник в 



ТомболаТА 2, всички негови настоящи и бъдещи поръчки, участващи в 
ТомболаТА 2, ще бъдат дисквалифицирани. 

6.6. При поява на форсмажорни обстоятелства, ofisitebg.com има право да 
прекрати ТомболаТА 2 по всяко време, обявявайки това на своята интернет 
страница: www.ofisitebg.com. В тези случаи на участниците не се дължи 
компенсация под никаква форма. 

6.7. Всеки евентуален спор между ofisitebg.com и участниците в ТомболаТА 
2  ще се решава по приятелски път и взаимно съгласие, а при невъзможност 
за постигане на такова, спорът ще се решава от компетентните съдилища в 
Република България. 

6.8. В слуай че потребителят не желае да участва със своята поръчка в 
ТомболаТА 2, той следва изрично да уведоми ofisitebg.com на телефон 0700 
900 81, или на office2000@abv.bg. 

Пожелаваме Ви успех! 


