
 Общи условия 
Настоящите условия („Общи условия“) определят начина на провеждане на 
промоционалната онлайн кампания “Black Weekend” и “Black Weekend 2022” (наричана 
по-долу Кампанията), която ще бъде активна на 
интернет страницата www.ofisitebg.com. 
ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ 
1. Организатор и изпълнител на онлайн кампанията е „Офисите“ ООД, ЕИК: 160028005, 
със седалище и адрес на управление: гр. Първомай 4270, ул. Христо Ботев 1А, наричан 
по-долу за краткост „Организатор“. 
ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ 
2. Настоящите Общи условия уреждат провеждането на Кампанията на интернет 
страницата на Организатора - www.ofisitebg.com. 
3. Онлайн кампанията “Black Weekend” предлага на клиентите на ofisitebg.com 
възможност да закупят специално селектирани продукти от каталога на Организатора. 
4. Кампанията се провежда на територията на Република България. 
5. Кампанията се провежда в периода от 21.11.2022 до 27.11.2022 г. включително или до 
изчерпване на количествата. Чрез закупуване на продукт на промоционална стойност, 
част от Кампанията, от интернет страницата www.ofisitebg.com., купувачът се съгласява 
с настоящите общи условия и приема нейните условия. 
6. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на 
кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата 
си на www.ofisitebg.com Отстъпките, включени в онлайн кампанията не могат да се 
комбинират с други промоции и намаления. 
7. Промоционалните предложения в кампанията са до изчерпване на количествата. 
Наличието на артикули от промоционалните предложения на сайта по време на 
генериране на онлайн поръчка не гарантира наличност от съответен продукт към 
моментът на постъпване на поръчката, поради софтуерно забавяне. 
6. Организаторът не носи отговорност за грешни снимки или цени на промоционални 
продукти. Организаторът си запазва правото да променя цени, снимки, характеристики 
на промоционалните продукти. 
7. Всеки участник в Кампанията “Black Weekend”, се счита за уведомен и запознат с 
тези Общи условия и съгласен с тях. 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
8. Право на участие в кампанията има всяко физическо лице, закупило продукт на 
промоционална стойност, част от Кампанията, пребиваващо 
на територията на Република България, по време на периода, в който настоящата 
Кампания се провежда. 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
9. Личните данни, които Организаторът ще обработва са три имена, адрес за доставка, 
електронна поща и телефон за връзка. Чрез включването си в Кампанията, участниците 
са съгласни и приемат предвиденото в настоящите правила и са информирани за целите 
на обработка на лични данни, описани на Интернет страницата на ofisitebg.com 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ 
10. Организаторът запазва правото си да прекрати Кампанията, преди изтичане на 
нейният срок, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите 
условия или правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, 
съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на 
участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на интернет страницата на 



Организатора, а участието на потребителите се прекратява автоматично. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 
11. Настоящите общи условия не отменят задълженията и правата на Организатора и на 
участниците, заложени в Общите условия за покупко-продажба на Организатора, както 
и в Политиката за поверителност на Организатора, и двете поместени на интернет 
страницата на Организатора. 
12. Настоящите Общи условия са задължителни за всички участници в Кампанията. 
Организаторът си запазва правото едностранно да ги поправя или изменя, като обявява 
поправките или измененията на Интернет страницата ofisitebg.com.


