Общи условия и правила за участие в промоционалната активност на
Тавекс за предоставяне на подаръчно златно кюлче от 1 грам Tavex
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1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВНОСТТА
Организатор на промоционалната активност е „Тавекс“ ЕООД, еднолично дружество с
ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Оборище“, бул. „Ситняково” № 48, Мол Сердика Център, ниво -1, вписано в
търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200779475 (по-долу за
краткост наричано „Тавекс“, „Организатор“ или „Ние“).
Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна
и участниците в активността, от друга страна, както и условията за участие в нея. С
участието си в активността, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват
настоящите Общи условия.
2. ПРОМОЦИОНАЛНАТА АКТИВНОСТ
Настоящата промоционална (маркетинг) активност се организира във връзка с
последователна покупката на златен инвестиционен продукт – златно кюлче от 1
грам Tavex от клиенти на компанията. Всеки клиент на Дружеството, който закупи 12
(дванадесет) броя златни кюлчета от 1 грам Tavex в рамките на 12 (дванадесет)
последователни календарни месеца (по един брой от посочения продукт през всеки
от дванадесетте поредни месеца, последващи първоначалната му покупка), ще получи
подарък 1 брой златно кюлче от 1 грам Tavex, след покупката на дванадесетте
кюлчета от 1 грам Tavex в края на 12-месечния период.
3. ПЕРИОД И ОБХВАТ НА АКТИВНОСТТА
Периодът на един цикъл от настоящата промоционална активност е 12 (дванадесет)
месеца. Право за участие в активността имат всички клиенти на Тавекс, изявили
желание чрез предоставянето на личните си данни и осъществяването на 12 или
повече последователни покупки на промоционалния продукт – златно кюлче от 1
грам Tavex в рамките на 12 последователни календарни месеца (от първо число на
месеца до края на съответния месец).
Настоящата активност не се ограничава с краен период. Организаторът има право по
свое усмотрение да прекрати активността във всеки момент. След прекратяване на
активността, Тавекс се задължава да удовлетвори правата и спази задълженията си,
произлизащите от настоящите Общи условия – т.е. да предостави възможност на
всички клиенти започнали участие в активността да завършат 12-месечния
промоционален цикъл.
Настоящата промоционална активност е обвързана с покупка. Право на участие има
всяко пълнолетно физическо лице (участник), което закупи промоционалния артикул
съгласно настоящите правила, чрез електронния магазин на Тавекс или в някой от
офисите на дружеството, в периода на настоящата активността.
В активността нямат право да участват служители на Организатора и членове на
техните семейства.
4. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА
Всеки клиент на Тавекс ЕООД има правото да получи най-много 5 (пет) броя златни
кюлчета от 1 грам Tavex във връзка с участието си в настоящата промоционална

активност. При последователни покупки на повече от 60 броя златно кюлче от 1 грам
Tavex в период от 12 последователни месеца (повече от 5 броя през всеки от
месеците), клиентът на Тавекс ще получи своя подарък златно кюлче от 1 грам Tavex
само и единствено за първите 60 броя закупени от него артикули.
Необходимо условие за получаването на подаръчния продукт е закупуването на поне
1 брой златно кюлче от 1 грам Tavex в 12 (дванадесет) последователни календарни
месеца. При нарушаване последователността на месечните покупки, настоящата
активност се прекратява и участникът в нея няма право да получи подаръчния
продукт в края на цикъла. Пропускането на покупка в някой от месеците не може да
бъде компенсирана с покупка на промоционалния продукт в предходен или
последващ месец.
Участието в активността е изцяло доброволно и няма задължаващ характер.
Клиентите изявили желание да участват в активността могат да прекратят участието
си по всяко време като прекратят ежемесечната покупка на златния промоционален
продукт.
Цените за покупка и продажба на промоционалния артикул - златно кюлче от 1 грам
Tavex, както и на всички останали артикули от номенклатурата на Тавекс ЕООД, се
определят от колебанията на международните финансовите пазари и от пазарните
условия в определения момента. Това е причината Тавекс ЕООД да актуализира
цените на предлаганите от дружеството артикули, в частност и цената на
промоционалния продукт, на всеки 15 (петнадесет) минути. Покупките във връзка с
настоящата промоционална активност се осъществяват съгласно актуалната цена на
Тавекс ЕООД за артикула към момента на осъществяване на съответните сделки.
Покупката на промоционалния продукт - златно кюлче от 1 грам Tavex се извършва
съгласно разпоредбите на Търговския Закон и „Общи условия за дистанционни
продажби на артикули от електронния магазин на Тавекс“(https://tavex.bg/pravila-iuslovia/#section-1) при покупка от търговската мрежа на Тавекс ЕООД и съответно за
покупка, осъществена чрез електронния магазин на компанията.
За целите на администриране на промоционалната активност клиентите, които
изявят желание за участие в нея, доброволно предоставят личните си данни (три
имена, ЕГН, телефон и електронна поща за връзка с тях) при покупката на
промоционалния артикул - златно кюлче от 1 грам Tavex.
Тавекс уведомява своите клиенти, изявили желание за участие в активността, в края
на всеки месец, за наближаването на краен срок за покупка на промоционалния
артикул. Също така, печелившите участници в активността се уведомяват,
посредством предоставения от тях имейл за връзка, че могат да получат подаръка си
в офис на Тавекс.
За удостоверяването на извършените покупки и получаването на подаръчния златен
продукт от 1 грам е необходимо клиентите на Тавекс да предоставят 12 (дванадесет)
броя документа за покупка на златно кюлче от 1 грам Tavex (фактура или касов бон).
Необходимо условие е представените документи да са издадени на тяхно име, както и
да са с дата на издаване в 12 (дванадесет) последователни месеца.
При връчването на подаръчния златен продукт се попълва протокол за връчване на
награда.

5. ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставените клиентски данни (електронна поща) за участие в промоционалната
активност се съхраняват съгласно политиката на дружеството за поверителност на
личните данни (https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-2).
Настоящата активност се провежда при спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни. С предоставяне на своите телефон и електронна поща (имейл) за
връзка, всеки участник се съгласява същата да бъде обработвана от Организатора в
качеството му на администратор на лични данни за целите на промоционалната
активност, както и с цел предоставяне на търговска информация, маркетинг и
рекламни цели. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Тавекс ЕООД
в електронна база данни.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия
период на продължителност на активността на Интернет страницата на
Организатора, където всеки заинтересован може да се запознае с тях
(https://tavex.bg/pravila-i-uslovia/#section-4).
Тавекс има право по своя преценка да изменя и допълва условията на настоящата
активност. Направените промените следва да бъдат публично обявени и достъпни за
всички участниците в нея на Интернет страницата на дружеството.
Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в активността при
нарушаване, на което и да било от условия по нея.
Всеки участник отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка
с участието си в активността. Организаторът не носи отговорност за: грешни или
подвеждащи данни, предоставени от участниците в активността.
Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в активността се решава
по взаимна уговорка или в случай, че това не е възможно – от компетентните
български съдилища.

