Правила за промотивната кампања
наречени „Воззи помош на пат (бесплатен шлеп, брзо стартување, осигурување на гуми
до 100EUR.) со купување на гуми Goodyear и Dunlop од 16' и поголеми“
(во натамошниот текст „Правила”)

§ 1. Општи одредби
1. Промотивната кампања наречена „Воззи помош на пат со купување на гуми Goodyear
и Dunlop од 16' и поголеми“ (во натамошниот текст„Промотивна кампања“) е
маркетинг кампања подготвена од Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. со седиште во
Варшава на адресата „ul. Komitetu Obrony Robotników 48“, внесена во регистарот на
претприемачи кој го води Окружниот суд на главниот град Варшава во Варшава, 13-та
трговска дивизија на регистарот на Националниот суд под бр. KRS No. 0000104862 (во
натамошнот текст „Организатор“), со цел зголемување на продажбата на нови гуми
Goodyear и Dunlop од 16' и поголеми за патнички автомобили или автомобили со
погон на четири тркала/теренски возила (во натамошниот текст „Промотивни гуми“).
2. Целта на промотивната кампања е да ги награди учесниците што ќе ги исполнат сите
правила и услови наведени во овие „Правила“ за купување на промотивните гуми и
услугата за нивно монтирање во периодот на траење на промотивната кампања,
директно во продажните места наведени во „Прилог 1“ (во натамошниот текст
„Партнери“).
3. Содржината на „Правилата“ може да ја најдете на веб-страницата на vulco.mk (во
натамошниот текст „Веб-страница“) во периодот на траење на промотивната кампања.
4. Оваа промотивна кампања не е игра на среќа и не може да се смета како таква во
никој случај.
§ 2. Услови за учество во промотивната кампања
1. Учеството во промотивната кампања е бесплатно за потрошувачите со целосна
правна способност кои ќе купат промотивни гуми за приватна цел и за физички
лица кои вршат деловна активност на територијата на Северна Македонија со
целосна правна способност кои ќе купат промотивни гуми во склоп на деловната
активност и кои ги исполнуваат сите следни услови:
a. во периодот на траење на промотивната кампања ќе купат еден комплет
кој се состои од 4 парчиња од промотивните гуми од ист вид од 16' или
поголеми заедно со услугата за нивно монтирање кај еден од избраните
партнери ќе добијат Воззи картичка „промотивна направа“;
тие лица заеднички ќе се нарекуваат „Учесници“ или секој посебно „Учесник

2. Во промотивната кампања не можат да учествуваат вработените и членовите на
семејството на организаторот, вработените на партнерите и другите ентитети кои
се вклучени во создавањето и спроведувањето на промотивната кампања по
наредба на организаторот, како и лицата кои остануваат во трајна работна врска со
тие ентитети врз основа на договор кој не е договор за вработување
3. Поради ограничените количини на промотивни направи, пред да ги купи
промотивните гуми заедно со услугата за нивно монтирање, секој учесник треба да
ја провери достапноста на промотивната направа така што директно ќе контактира
со избраните партнери.
4. Организаторот го задржува правото да не му дозволи учество во промотивната
кампања на учесник кој ќе го прекрши горенаведеното и ако учесникот врши
активности што ги нарушуваат името, репутацијата или интересите на
организаторот. Освен тоа, организаторот го задржува правото да одлучи да не му
дозволи учество во промотивната кампања на учесник во случај учесникот да
поднесе нецелосни или неточни адреси, имиња или докази за купопродажба. Во
таков случај, учесниците на коишто не им е дозволено учество ќе го загубат
правото за добивање на бонус. Доколку учесниците на коишто не им е дозволено
учество веќе го добиле бонусот, организаторот ќе има право директно од нив да
побара враќање на износ еднаков на добиениот бонус.
§ 3. Времетраење на промотивната кампања
1. Промотивната кампања започнува на 15ти Октомври и ќе трае до 15ти Декември
(во натамошниот текст „Период на промотивната кампања“). Сепак и во секој
случај, не подолго од моментот кога ќе се искористат сите промотивни направи,
односно Воззи картички.
2. За целите на промотивната кампања, датумот што е наведен на фактурите или на
сметките испратени преку веб-страницата и со којшто се потврдува
купопродажбата и монтажата на промотивните гуми ќе се смета за датум на
купопродажба и монтажа на промотивните гуми.
§ 4. Правила за промотивната кампања
1. Организаторот се обврзува да ја додели промотивната направа на учесниците кои ги
исполнуваат сите услови наведени во правилата, коишто ги купиле промотивните гуми
во периодот на траење на промотивната кампања заедно со услугата за монтирање кај
некој од партнерите, наведено во „Прилог 1“.
2. За да ја добие промотивната направа, учесникот треба да се пријави на продажното
место од каде што биле купени гумите на денот на купувањето на промотивните гуми.

3. Бројот на награди ќе биде ограничен и промотивните направи ќе им се доделат само
за учесниците со првите 330 ваучери. На секој учесник ќе му биде доделена само една
промотивна направа за еден доказ за купопродажба во синџирот Premio во рамките на
целиот период на траење на промотивната кампања
4. Промотивните направи ќе бидат предмет на замена за готовина во ист износ или друга
награда.
§ 5. Жалби
1. Учесниците ќе имаат право да поднесат жалба во врска со промотивната кампања
2. Учесниците можат да поднесат жалба директно до организаторот, на писмено, преку
пошта со препорачано писмо или по курир или преку е-пошта во рок од 30 дена од
датумот на добивање 3 информации во врска со неправилности во однос на
промотивната кампања. Жалбите кои организаторот ќе ги добие по овој рок нема да
бидат разгледани. Жалбите што се поднесуваат преку пошта со препорачано писмо
или по курир треба да се испратат на следната адреса на организаторот: Goodyear
Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., Dział serwisu Premio, ul. Komitetu Obrony Robotników 48,
02-146 Warsaw. Жалбите што се поднесуваат преку е-пошта треба да се испратат на
следнава адреса на е-пошта на организаторот: contact@mypremio.eu.
3. Одлуката за прифаќање или одбивање на жалбата ќе ја направи организаторот кој ќе
го информира учесникот што ја поднел жалбата за конечната одлука во рок од 14 дена
од датумот на добивање на жалбата.
4. Освен другите одредби дадени погоре во точка 2, целата друга комуникација меѓу
учесниците, управникот и организаторот ќе се спроведува преку веб-страницата или
преку е-пошта испратена на следната адреса на е-пошта на организаторот:
contact@mypremio.eu.
§ 6. Лични податоци на учесниците
1. Организаторот ќе се смета за контролор на податоците во рамките на обработката на
личните податоци на учесниците во промотивната кампања.
2. Сите прашања во врска со обработувањето на личните податоци на учесниците во
промотивната кампања се наведени во „Политиката за приватност“ што е објавена на
веб-страницата.
§ 7. Завршни одредби
1. Правилата се обврзувачки за сите страни кои учествуваат во промотивната кампања.
Во правилата се наведени принципите на промотивната кампања, критериумите за

учество во промотивната кампања, како и правата и обврските на организаторот,
управникот и учесниците.

Прилог 1
на правилата за промотивната кампања
„Воззи помош на пат картички со купување на гуми Goodyear и Dunlop од 16' и поголеми
СПИСОК НА ПАРТНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПРОМОТИВНАТА КАМПАЊА

