
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА „Pepsi Чаша за Великден” 
 
I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 
 
Рекламната кампания „Pepsi Чаша за Великден” /Промоцията/ се организира и провежда от „Куадрант 
Бевъриджис” АД, регистрирано с ЕИК 831607255 в АВ, със седалище и адрес на управление гр. София, 
общ.Столична, ул.Постоянство № 67А, официален носител на правата за производство и дистрибуция на 
продуктите с търговска марка Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Light, Pepsi Max, Mirinda, Seven Up за България 
/Организатор/. 
 
Официалните правила на промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на 
приложимия български закон.Официалните правила са публикувани на сайта www.pepsi.bg, от където са достъпни 
през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 
Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила в 
съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от 
Организатора срок, след предварителното им оповестяване на сайта www.pepsi.bg 
 
II. ТЕРИТОРИЯ  
 
Промоцията се провежда на територията на Република България. 
 
 
III. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ  
 
Участващите търговски марки и етикети са: Pepsi и Pepsi Max от 2,5L.  
 
Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Max, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, 7Up, PepsiGlobe са запазени търговски марки на Pepsico, 
INC. 

 
IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 
 
Промоцията започва от 24.03.2014 г. и ще продължи до 30.04.2014 г. или до изчерпване на количествата награди, 
ако настъпи по-рано.  
 
V. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ 
 
1. Възможност да участват в Промоцията имат физически лица с местоживеене в Република България, които към 
момента на участието им в промоцията са навършили 16 години /”Участници”/, с изключение на служителите на 
„Куадрант Бевъриджис” АД и рекламна агенция Grafitti BBDO и всички други рекламни агенции, свързани с 
Промоцията, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.  

 
VI. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 
 

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на 
Промоцията, наречени Официални правила. 

 
1. Съберете 4 етикета от: Pepsi и Pepsi Max от 2,5L. Всеки, който събере 4 етикета от посочените продукти и ги 

предаде в центровете за раздаване на награди в периода на Промоцията, получава стъклена Pepsi чаша. 
2. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в промоцията. 
3. Наградите „стъклена Pepsi чаша” можете да получите в избрани търговски обекти, публикувани на 

www.pepsi.bg, след предоставяне на съответното количество етикети. Повече информация за наградните 
центрове, може да се получи на телефон 0700 10 777 (цена според тарифния план на оператора) от 9:30 до 
18:00 ч. в периода на промоцията.. 

 
. 

VII. ОПИСАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 

 



1. В Промоцията „Pepsi Чаша за Великден” ще бъдат разпределени 42768 (четиредесет и две хиляди 
седемстотин шестдесет и осем) стъклени Pepsi чаши.  
2. Наградите могат да се предявяват и получават само в срока на Промоцията, а именно от 24.03.2014 г. до 
30.04.2014 г. 

 
 
VIII. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 
Участниците, получаващи награда, могат да я получат в избрани търговски обекти, публикувани на www.pepsi.bg и 
обозначени със стикер с текст „Тук можеш да вземеш своята Pepsi чаша“. 
 
IX. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ И ДРУГИ АЛТЕРНАТИВИ 
 
Не се допуска подменянето на наградите срещу стойността им в пари, както и други замени. 
 
X. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ  
 
Етикети на участващите продукти, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, 
подправени или съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, манипулация 
на етикета, се считат за невалидни и се обезсилват.  
 
XI. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ЕТИКЕТИ  
 
При печатна или друг вид грешка „Куадрант Бевъриджис” АД, търговците на дребно, които продават продукта на 
Pepsi, или техните поделения не носят отговорност. В никакъв случай няма да се раздадат повече награди от 
количествата, определени в тези Официални правила. 
 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
 
Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства, при 
нарушаване на настоящите Официални правила или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът 
не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти с промоционални опаковки. 
 
XIII. ОТГОВОРНОСТ  
 
Организаторът предоставя наградите на Участника, който е предявил претенцията си в срок. Всички предявявания 
на претенции за спечелени награди след определения срок по Раздел VII т.2 по-горе се отхвърлят. 
 
Организаторът не носи отговорност за липса на продукти с промоционална опаковка Пепси в търговската мрежа, 
нито поема задължение за тяхната наличност или определено количество.   
 
Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции. 
 
Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците, в това 
число за възникнали технически проблеми по поддържането на сайта, в случай че не са по вина на Организатора. 
 
XIV. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 
 
При възникване на спор между Организаторите и Участниците, той се решава от компетентните съдилища на 
територията на Република България. 
 
 
XVII. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
 
Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.pepsi.bg за целия период на 
Промоцията. Допълнителна информация можете да получите на телефон на потребителя 0700 10 777 /цена 
според тарифния план на оператора/ в часовете от 09.30 – 18.00 ч. всеки работен ден от 24.03.2014 г. до 
30.04.2014 

http://www.pepsi.bg/

