ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ
„ДЕКО ПРО“
Понятия
ПРОГРАМА – е програма, организатор и изпълнител, на която е ОРГАХИМ АД със седалище и адрес
на управление гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу наричан „ОРГАХИМ“) и съгласно която
Участниците натрупват Бонус-точки, които им дават възможност да закупят артикули на промо
цена.
ПЕРИОД - Лоялната програма стартира на 11.03.2019 и продължава до 31.12.2019.
УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА – е всяко физическо или юридическо лице, клиент на АКТИВИРАН
ОБЕКТ, което е заявило желанието си да участва чрез РЕГИСТРАЦИЯ и получаване на КНИЖКА.
Участието в Програмата се урежда с настоящите Общи Условия, определени от ОРГАХИМ.
В програмата не могат да се включат:
-Tърговски партньори на „Оргахим“ АД и търговски партньори на дистрибуторите на Оргахим.
-Дистрибуторите на ОРГАХИМ
-Служителите на ОРГАХИМ, служителите на дистрибуторите на ОРГАХИМ, и членовете на техните
семейства.
КНИЖКА за събиране на точки – е официалният документ, удостоверяващ събраните точки от всеки
един участник в програмата.
РЕГИСТРАЦИЯ – регистрацията се извършва на уебсайта www.deko-professional.bg
АКТИВИРАН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – е всеки търговски обект, в който е обозначено провеждането на
програмата, чрез рекламни материали, поставени на видно място: плакат, пирамида.
УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ – са всички продукти с марка DEKO professional, DEKO floor, DEKO di marmo,
с изключение на промоционални стоки за съответния период и стоки с други обявени намалени
цени.
ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ – търговски съобщения и маркетингови проучвания посредством
електронна поща, кратки съобщения по мобилните телефони и телефонни повиквания.

Общи Условия
С включването в Програмата, Участникът декларира, че е запознат(а) и разбира условията и
правилата на Програмата и се задължава да ги изпълнява. ОРГАХИМ има право едностранно да
прави промени в условията и правилата на Програмата без предварително да уведомява за това
Участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в
сила, което става с публикуването им в сайта www.deko-professional.bg
Смята се, че Участник в Програмата, който продължава да използва своята книжка след
публикуването на промените в сайта www.deko-professional.bg, е запознат и е съгласен с
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направените промени в Условията и Правилата на Програмата. Събраните бонус точки не могат
да се прехвърлят на друг Участник и не могат да бъдат предмет на спор от страна на Участника. Те
не могат да се предоставят на Участника под формата на паричен еквивалент.

Участие в Програмата
Участието в Програмата е доброволно и достъпно за всички физически или юридически лица,
направили своята РЕГИСТРАЦИЯ и притежаващи Книжка за събиране на точки. Клиентът може да
реши във всеки един момент да прекрати събирането на точки и при желание да върне Книжката
за събиране на точки на представител на ОРГАХИМ.
Книжки се предоставят от представител на ОРГАХИМ в АКТИВИРАНИТЕ ОБЕКТИ.
Всеки участник в Програмата натрупва Бонус-точки в резултат на осъществени покупки директно
от Активиран търговски обект.
Продуктите, които могат да бъдат закупени на промоционална цена в съответствие с условията на
настоящата програма, визуализирани в Книжката за събиране на точки.
Начисляване на Бонус-Точки
Начисляването на една Бонус-точка се осъществява при достигането на реализиран оборот не помалко от 300лв с ДДС. Начисляването на по-голям брой Бонус-точки се реализира при оборот
кратен на 300 (т.е. при примерен оборот от 1200лв се начисляват 4 точки, при 1220 лв. също 4
точки). В програмата са включени 5 нива на бонус-точки:
Първо ниво - 10 точки: по избор между:
1. ЪГЛОШЛАЙФ MAKITA 720W, 125 mm GA5030R –32лв
2. ЛАЗЕРНА РУЛЕТКА MAKITA LD030P – 34лв
Второ ниво - 15 точки: по избор между:
1. КОМБИНИРАНА СТЪЛБА – СКЕЛЕ KRAUSE 082015 – 58лв
2. ЪГЛОШЛАЙФ MAKITA 2200W, 230 mm GA9020 – 61лв
Трето ниво – 20 точки
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ MAKITA 10.8V, 30 / 14 Nm DF331DWAE – 78лв
Четвърто ниво – 25 точки
ПЕРФОРАТОР MAKITA 440W, 18mm, SDS - PLUS HR 2470 – 81лв
Пето ниво – 45 точки:
ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР MAKITA SK103PZ – 158лв
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Промоционалните цени са валидни в периода на кампанията до изчерпване на наличните промо
артикули.
Всеки участник в програмата може да използва броя на събраните бонус точки, съответстващи на
определените артикули по негово желание.
Участниците, събрали необходимия брой точки за закупуване на определен артикул от Книжката,
следва да уведомят представител на Оргахим за желанието си да закупят такъв артикул до
31.12.2019г.
Бонус-точките се предоставят от представител на ОРГАХИМ АД, срещу копия от документи за
закупена стока – експедиционна бележка или фактура, в която е изписана марката на продуктите.
Използване на Бонус-Точките
След като достигнат определени прагове на бонус-точки, клиентите могат да закупят съответните
продукти. За целта е необходимо да се предостави Книжката за събиране на точки на
представител на ОРГАХИМ в АКТИВИРАНИТЕ ОБЕКТИ.
ОРГАХИМ АД си запазва правото за допълнителна проверка, относно коректността на събраните
Бонус-Точки.
Размяната на точки и заявката за закупуване на артикулите може да бъде осъществена най-късно
до 31.12.2019г., след което Книжки няма да бъдат приемани.
Предоставяне и заплащане на промо продуктите
Клиентът предоставя Книжката за събиране на точки на представител на ОРГАХИМ и попълва
Приемо-предавателен протокол, в който заявява желание да закупи съответния продукт на промо
цена. При наличие на заявения продукт, Представител на „Оргахим“ АД ще се свърже с клиента,
за да бъде уточнен начинът на предаването му.
Артикулът с промо цена, за който е разменена всяка книжка, ще бъде доставен и предаден на
получателя в срок до 30 работни дни. ОРГАХИМ си запазва правото едностранно да удължи
упоменатия срок за предоставяне на предявения продукт поради независещи от него фактори и
обстоятелства.
Заплащането на промо продукта става съгласно издадените счетоводни документи.

Лични данни
С участието си в Програмата участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си
данни доброволно като необходимо условие за участие в Програмата и за да използват правата,
които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие
Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Програмата и в
частност за целите на директния маркетинг и предоставянето на продукти с отстъпка.
С участието си в Програмата участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда
техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео или
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интернет материали от Организатора за нуждите на Програмата като не се дължи заплащане от
негова страна.
Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни за целите
на настоящата Програма или да оттегли само съгласието си личните му данни да бъдат
използвани в печатни, видео или интернет материали като изпрати изрично искане до
Възложителя на имейл адрес info@orgachim.bg.
Прекратяване на кампанията
Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати
провеждането на Програмата, като информира за това участниците чрез www.deko-professional.bg
или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация,
неустойка, търговска отстъпка или каквото и да е друго плащане за закупените продукти или
извършени действия за участие в Кампанията.
Отговорност
С участието си в Програмата участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите
Правила и да се съобразяват с тях и спазват техните клаузи и регулации.
Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по
настоящите Общи условия или за грешки при провеждане на Програмата поради форсмажорни
обстоятелства по смисъла на Търговския закон и неточности, които се дължат на действия или
бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
Организаторът не носи отговорност спрямо Участник, предоставил невалидни данни за контакт
или който не може да изпълни други приложими условия съгласно тези Общи условия.
Общи разпоредби
За всички въпроси, неуредени с настоящите правила, ще се прилагат правилата на действащото
българско законодателство.
Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Кампанията, ще се
решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже невъзможно,
ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.
С участието си в програмата участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила.
Настоящите Общи условия влизат в сила на 11.03.2019г. и важат за целия период на провеждане
на Програмата и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.
Настоящите Общи условия са достъпни на адрес www.deko-professional.bg за периода на
провеждане на Програмата.
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