
 
Игра „Завинаги млада“.  
20 години Synea. 
 
 
Условия за участие 
Участието в играта, организирана от W&H (наричана по-нататък „Организатор“) е безплатно и се 
основава изключително на тези условия за участие.  
 
Период на играта 
Продължителността на играта е от 09/10/2018 до 31/12/2018. В този период потребителите имат 
възможността да участват онлайн в играта. 
  
Участие  
За да участвате в играта е необходимо да попълните и изпратите формуляр за участие. Участието е 
възможно само в периода на играта. Предложенията, получени след крайния срок няма да се 
разглеждат в тегленето. Участието в играта е безплатно. 
 
Допустими участници  
Участниците трябва да са лица, навършили 16 години или повече. Участието не се ограничава само до 
клиенти на Организатора и не зависи от закупуването на продукт или услуга. 
 
Ако участникът има ограничен правен капацитет (т.е. е непълнолетен), се изисква съгласието на 
неговия законен настойник. 
  
Лицата, участващи в разработването и реализацията на тази игра, както и други служители на 
Организатора и членовете на техните семейства, нямат право да вземат участие в играта. 
Организаторът също така си запазва правото по свое усмотрение да изключи лица от участие, ако 
съществуват основателни причини за това, например: 
 
(a) ако е налице манипулация, свързана с участието или организирането на играта; (b) в случай на 
нарушение на тези условия за участие; (c) в случай на нелоялни практики или (d) в случай на невярна 
или подвеждаща информация във връзка с участието в играта. 
  
Награди, уведомяване и получаване на наградите 
Налице са следните награди: 
20 надуваеми макета с формата на турбина Synea (x1 на победител)  
 
Победителите ще бъдат определени след крайната дата чрез томбола сред всички участници. 
Победителите в томболата ще бъдат своевременно уведомени по имейл. 
 
Наградите ще се предоставят изключително на победителите или на законните представители на 
непълнолетните такива. Не е възможно изплащането на паричен еквивалент, личното вземане или 
замяна на наградата.  
 
Всички разходи по доставката на наградите се поемат от Организатора. Всички допълнителни разходи, 
свързани с използването на наградите се поемат от победителите. За възможно данъчно облагане на 
наградата носи отговорност победителя. 
 
Ако даден победител не отговори в рамките на три седмици след две уведомления, наградата може да 
бъде прехвърлена към друг участник. 
 
Прекратяване на играта 
Организаторът си запазва правото да прекрати играта без предварително уведомяване и без да 
посочва причина. Това се отнася по-специално за причини, засягащи и възпрепятстващи планирания 
период на играта. 
 
 
 
 
 



 
Защита на данните 
За участието в играта е необходимо предоставянето на лични данни. Участниците трябва да 
гарантират, че предоставената от тях лична информация, по-специално пълното име и имейл адрес, е 
вярна и точна.  
 
Организаторът подчертава, че личните данни на участниците няма да бъдат разкривани или 
използвани от трети лица без съгласие. 
 
Спечелилите участници се съгласяват да се публикува тяхното име и местоположение в рекламните 
медии на Организатора. Това включва обявяването на победителите на уебсайта на Организатора и 
социалните медийни платформи.  
 
Участникът може да оттегли декларираното си съгласие по всяко време. Оттеглянето трябва да бъде 
адресирано до Данните за контакт, посочени в Легална информация на уебсайта на Организатора.  
 
Приложимо право 
Всички въпроси или оплаквания, свързани с играта, трябва да бъдат адресирани до Организатора. 
Данните за контакт могат да бъдат намерени в Легална информация.  
 
Играта е подчинена изключително на австрийското право. Без право на обжалване. 
 
Нищожност на клауза 
Ако едно или повече условия са изцяло или частично невалидни, това няма да окаже влияние върху 
валидността на останалите условия за участие. Всяко едно от невалидните условия се заменя със 
законово допустимо условие, което е най-близо до икономическата цел на невалидното условие. 
Същото важи и при наличие на „вратички“ в тези условия. 
  
 
Успех от екипа на W&H! 
 


