Общи разпоредби
1. Организатори:
(1) Промоционалната кампания “ Hellmann`s Hot Dog” (по-нататък наричана “Кампанията”) се
организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. Младост 4, бизнес - парк София, сграда 3, ет. 1 наричани нататък в текста
“Организатори”. Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЮНИЛИВЪР
БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален
правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди
публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално
оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на
кампанията (01.08-15.09.2018г. включително) на сайт www.unileverfoodsolutions.bg и на
официалната страница във Facebook www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsBulgaria
2. Период на кампанията: (1) Кампанията “ Hellmann`s Hot Dog” стартира на 1 август 2018г.
и продължава до 15 септември 2018г . включително. (2) В случай, че Организаторите решат да
се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично. (3)След
приключване на „Кампанията”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било понататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите
да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
(4) „Кампанията“ се организира и се провежда на територията на Република България според
правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република
България.
(5) Условие за получаване на награда в Кампанията е извършването на покупка на продукти на
Unilever Food Solutions на стойност 195лв с ДДС, като задължителна е покупката на мин 5 броя
Hellmann`s Hot Dog продукти, както и предоставяне на копие от касовата бележка или фактура.
II. Правила за участие:
3. Право и място на участие:
В „Кампанията“ имат право да участват само лица, които към момента на регистрация са
действащи професионални готвачи. В „Кампанията“ имат право да участват само пълнолетни
лица.
В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организаторите , както и членове на
техните семейства (по права и съребрена линия).
В “Kампанията” нямат право да участват служители на Дистрибуторски фирми , както и членове
на техните семейства (по права и съребрена линия).
Правилата на кампанията ще бъдат качени на www.ufs.com.
Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този
Официален правилник.

4. Регламент за участие:
За да участва в „Кампанията“ всеки професионален готвач – участник трябва:
Да закупи продукти на UFS за 195 лв с ДДС, като задължително трябва да закупи мин 5 продукта
от гамата Hellmann`s Hot Dog. Покупката на продуктите може да стане от всеки един
официален партньор на Unilever Food Solutions, както и техните под дистрибутори. Необходимо е
да се запази документът, удостоверяващ покупката и да се представи на куриера при получаване
на наградата.
4.1. Участващи продукти
Артикулен
номер

Име
KNORR Бульони

11176905
11169704
11187803

Течни
Пилешки
Телешки
Зеленчуков

67585624

Морски дарове
Пастообразни

17216102

Пилешки

19630402

Телешки

17214902

Зеленчуков

17436903

Рибен
Прахообразни

13041602

Гъбен

19286705

Пилешки

17307402

Без Алергени
Телешки бульон
Зеленчуков бульон
Пилешки бульон
KNORR Сосове
Основни
Деми Глас

27258102

Братен Джус

17425701

Грейви за свинско месо

16708304

Холандез

17259502

Бешамел сос

15416802
16612203
11942704

Италианска Колекция
Четири сирена
Карбонара
Болонезе

15910905

Бял гъбен

67423963
67423962
67423964

Други
15968402

Беарнез

27135002

Пепър

17846002

Маслен сос Лимон

16854602

Светло ру

18014003

Maizena Царевично нишесте
Knorr Готови сосове
Knorr Asian Selection

67186819

Пикантен сос с чили и домати

67186818

Пикантен сос с чили и соя

67186822

Пикантен сос с чили и чесън
Knorr Къри Пасти

67216783

Knorr Тайландска жълта къри паста

67216785

Knorr Тайландска сладко-пикантна паста

67216788

Knorr Тайландска червена къри паста

67314782

Кокосово мляко на прах

10465102

KNORR Супи
Крем супи KNORR
Гъбена

10437104

Доматена

10465304

Броколи

13044504

Зеленчукова крем супа

18743203

Сьомга и скариди

11622103

Царевична крем

23045003

Спаначна крем

67565485
67565787
67565789
67565792
67565798
19376106

KNORR И HELLMANN'S Дресинги
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
ПОКУПКА
Горчица Hot Dog
Барбекю сос Hot Dog
Чеснов сос Hot Dog
Майонеза Hot Dog
Кетчуп Hot Dog
Цезар

19376306

Хиляда острова

19376506

Мед и горчица

15573010

Цитрусов винегрет

15573108

Малинов винегрет

19292306

Пешън фрут винегрет

12879801

Майонеза Hellmann's Real

19817205

Майонеза Hellmann's

15485610

Кетчуп Hellmann's

13786703

Горчица Hellmann's

11321101

Кетчуп Hellmann's (FOH)

18402906

Майонеза Hellmann's (FOH)

67322514

Горчица Hellmann's (FOH)

67322517

Барбекю сос Hellmann's FOH

16010403

Соев сос

16004803

Сос Уорчестър

67294224

Барбекю сос Hellmann's

10077602

Балсамова редукция
KNORR Подправки

ЗА

18992303

Деликат Универсална подправка

13982903

Деликат Универсална подправка 20 kg

17283902

Knorr Универсална подправка за грил

14474702

Primerba Къри паста

16068403

Primerba Азиатско песто

14474603

Primerba Паста от скариди

12742804

Promerba Прованс

67366496

Promerba Песто

13075706

Promerba Червено песто

19517802

Подправка за маринати за свинско месо

19518102

Подправка за маринати за телешко месо

19518202

Подправка за маринати за пилешко месо

19651104

Подправка за маринати за риба и морски
дарове
KNORR Продукти за овкусяване
Шафранова паста
KNORR Гарнитури

67585662
29089001

Картофено пюре с мляко

67322605

CARTE D'OR Десерти и Топинги
Крем Брюле / Карамел

10041605

Шоколадов фондан

67417940

Шоколадов мус

19845402

Мус Бял Шоколад

13085404

Мус Страчатела

67417939

Панакота

6. Печеливши и Награди:
На регулярна база всеки, който закупи продуктовата кошница определена в правилата на
кампанията, ще получи Hellmann`s престилка.Наградата ще бъде предадена от представител на
дистрибуотра или изпратена по куриер, за сметка на„ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД”.
Наградите ще бъдат раздавани от дистрибуторите, от където са закупени продуктите или
изпратени по куриер за сметка на Юниливър България.
7. Получаване на наградите:
Доставката на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградите
ще се извърши до 15 (петнадесет) дни, след валидирането на победителите и получаването на
необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те
отговарят на условията на Кампанията.
В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право
да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.
8. Условия за валидност
За да бъде счетено участието за валидно, участникът трябва да отговаря на следните условия:

Да удовлетворява условията на т.3 „Право и място на участие”
Да е изпълнил отделните стъпки от механизма за провеждане на промоционалната кампания
описани в т.4
Лицата, които не удовлетворяват изискванията, нямат правото да участват в тази Кампания и да
получат наградата и тяхната регистрация ще бъде обявена за невалидна.
III. Разни
9.Отговорност:
Организаторите на Кампанията и компаниите, включени в организацията, не са отговорни и няма
да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове
относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторите на
Кампанията ще присъдят наградите на лица, които официално спазват условията на този
Официален правилник.
Организаторите на Кампанията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в
Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.
Организаторите на Промоционалната кампания не носят отговорност, произтичаща от
връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други
претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите, както и при спорове
между физическите лица професионални готвачи и обектите, участници в кампанията.
Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторите не
носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от
приемане на награда или във връзка с нея.
Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, причинени от
забавяне на доставчици на куриерски услуги.
Ако Организаторите забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията,
посочени в този Официален правилник, Организаторите си запазват правото да
преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без
компенсация или заплащане, дължимо от Организаторите на победителите. В случай, че
Организаторите определят такива ситуации след като наградата е била присъдена на
победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от
Организаторите.
Организаторите имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията
за участие в кампанията са изрично упоменати и обяснени.
Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена
измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази
Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на
наградата, Организаторите имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица.
Организаторите не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие на
неправилна употреба.
Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в Кампанията след края на обявения
промоционалния период.

Фейсбук не е спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма
на тази Кампания. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на
участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други
изисквания на сайта www.facebook.com.
Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на Кампанията следва да
бъдат изпращани по време на периода на Кампанията на адреса на Организаторите.
11. Защита на личните данни:
Организаторите са регистрирани като администратори на лични данни и обработват личните
данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).
(2) Организаторите се задължават да не използват личните данни на Участниците за цели,
различни от представените тук, както и да не разкрива личните данни на Участниците пред трети
лица, освен при изрично съгласие на участника да получава регулярно електронен бюлетин от
Unilever Food Solutions и информация за бъдещи маркетингови кампании.
(3) Правата на Участниците в тази кампания са гарантирани от закона за защита на личните
данни по отношение на лицата, чиито лични данни се обработват, и свободното движение на
такива данни, и по-специално всеки участник разполага с право на достъп до коригиране или
изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на личните му данни, както и
право да се направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните и право
на жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай че прецени, че е налице
закононарушение.
Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба до
Организаторите.
(4) Всеки Участник има право по всяко време да оттегли съгласието си за използване на личните
му данни , като изпрати до посочения в настоящите правила адрес на Юниливър България
писмена молба. Организаторът се задължава да прекрати обработката на личните данни на
молителя, но по-нататъшното му участието в промоцията се прекратява, тъй като предоставянето
на лични данни е условие за участие в кампанията.
(5) Ако Участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането
и използването на личните данни от страна на Организаторите по начина, описан в настоящата
глава.
12. Спорове
В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в Кампанията, те ще се
разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се
разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.
13. Прекратяване преди срока на „Кампанията“
Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, представляващо
непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторите,
по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно
решение на Организаторите.

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от
участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;
Организаторите ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за
причините
за
това
прекратяване
на
фейсбук
страницата
UFS
www.facebook.com/UnileverFoodSolutionsBulgaria
Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за
провеждане на кампанията и се считат обвързани с тях.
Организаторите си запазват правото на промяна на правилата.

