
Официални правила  

за кампанията „Удължи безплатния си паркинг престой в Сердика Център“ 

  

1. ОРГАНИЗАТОР  

1.1. Организатор на кампанията „Удължи безплатния си паркинг престой в Сердика Център“ е 

„НЕПИ Проджект уан“ ЕООД, ЕИК 204490849, наричан по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.  

1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като 

промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Сердика Център 

www.serdikacenter.bg   

2. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

2.1. Кампанията „Удължи безплатния си паркинг престой в Сердика Център“ ще се проведе в 

периода 23.01. – 29.02.2020г., между 10:00ч. и 22:00 ч.; 

2.2. Периодът на провеждане на кампанията може да бъде променян от ОРГАНИЗАТОРА по всяко 

време, като информация за новия период се публикува на сайта www.serdikacenter.bg.  

3. Условия за провеждане на кампанията „Удължи безплатния си паркинг престой в Сердика 

Център“ 

3.1. Kампанията „Удължи безплатния си паркинг престой в Сердика Център“ дава право на всеки 

Участник, отговорящ на условията по-долу да удължи безплатния си престой на паркинга на 

Сердика Център от 2 часа на 4 часа; 

3.2. Безплатният престой на паркинга на Сердика Център може да се удължи еднократно от 2 на 4 

часа и единствено в деня, в които е направена покупка на стойността посочена по-долу; 

3.3. При удължаване престоя на паркинга в Сердика Център, допълнителните 2 часа, започават да 

текат от момента на изтичане на първите два часа, в които паркинга на Сердика Център може да се 

използва безплатно;  

3.4. Право на участие в кампанията имат всички лица, които: 

3.4.1. Притежават билет за вход в паркинга на Сердика Център; 

3.4.2. Пазарували са в магазините на Сердика Център (бул. „Ситняково” № 48, гр. София) в периода 

23.01.2020г. – 29.02.2020г. и са предоставили касова/и бележка на стойност 100 лв. съгласно 

условията по т. 3.6 по-долу;  

3.5. В кампанията нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА, на Наемателите на 

площи и магазини в Търговския център, както и всички трети лица заети с дейности, свързани с 

реализацията на кампанията и членове на техните семейства (включително, но не само: "НЕПИ 

Проджект уан" ЕООД, „Нитрам Комюникейшънс“ООД, „Денцу“ ООД, „Веолия енерджи 

Сълюшънс България“ ЕАД, както и членове на техните семейства).  

3.6. Участието в кампанията е обвързано с покупка. За да удължи безплатния си престой на паркинга 

на Сердика Център, всеки участник е длъжен да покаже на служителите на Бюро Информация на 

ниво 0, касова бележка или сбор от касови бележки за направена покупка от търговските обекти в 

http://www.serdikacenter.bg/
http://www.serdikacenter.bg/


МОЛА на минимална стойност 100,00 лв. Сумата от 100,00 лв. не включва касови бележки за 

платени комунални услуги, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции. 

Безплатния престой може да бъде удължаван всеки ден от периода на кампанията, в часовия 

интервал 10:00 – 21:00 часа чрез валидиране на билета за паркинг за допълнителни 2 часа. 

3.7. Престоя на паркинга в Сердика Център може да бъде удължен за клиенти на заведенията Ginger 

Layout и Spaghetti Company, при поискване от страна на клиента и след представяне на билета за 

паркинг за валидиране от служител от заведението.   

3.8. За целите на Кампанията, представител на ОРГАНИЗАТОРА поставя специален печат на 

касовата бележка/и, която остава в УЧАСТНИКА и валидира предоставения билет за паркинг с 

допълнителни два часа; 

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА  

4.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право да промени/прекрати организирането на игрите по 

всяко време, като обяви това публично на официалния уебсайт на Сердика Център 

(www.serdikacenter.bg) или по друг подходящ начин. В тези случай на участниците не се дължи 

компенсация.  

5. ДРУГИ  

5.1. Официалните правила за участие в КАМПАНИЯТА са оповестени и достъпни на адрес: 

www.serdikacenter.bg, на официалната Фейсбук страница на Сердика Център и на бюро Информация 

/ниво 0/;   

5.2. С предоставянето на касовите бележки за участие в КАМПАНИЯТА, участниците, декларират 

че са запознати и се съгласяват с настоящите Официални правила за участие в КАМПАНИЯТА.  

5.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ, не носи отговорност при забавяния, промени и технически смущения в 

предоставянето на УСЛУГАТА – Удължен безплатен престой в паркинга на Сердика Център. 

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по 

причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.  

5.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да предприеме всички необходими действия в случай на 

измама или извършен опит за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на 

ОРГАНИЗАТОРА или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на 

КАМПАНИЯТА. Всяка измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на УЧАСТНИКА от 

участие в КАМПАНИЯТА, като ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да подведе този УЧАСТНИК под 

отговорност.  

5.5. Предоставянето на лични данни от УЧАСТНИЦИТЕ е доброволно, като същите ще бъдат 

използвани само за целите на Кампанията. С предоставянето на личните си данни, УЧАСТНИКЪТ 

се съгласява изрично с Официалните правила на кампанията, в това число и с предоставянето на 

неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни и 

Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на кампанията, на 

трети лица, без тяхното предварително разрешение. Всеки УЧАСТНИК има право да поиска достъп, 



поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на ОРГАНИЗАТОРА, като 

изпрати писмено искане до същия. 


