
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

„iRobot – Гаранция за връщане на  Вашите пари – 30 дневен тест период”  

Чл. 1. Организатор 

(1) Промоционалната кампания „iRobot – Гаранция за връщане на Вашите пари – 30 дневен тест 
период”, наричана за краткост „Кампанията”, се организира от „Цертус Меркатус БГ” ЕООД, 
ЕИК 202574914 с адрес: гр. София, ул. „Апостол Карамитев” 2, представлявано от управителя 
Мирослав Кашпар, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията ще се проведе на 
територията на магазини „Технополис“, стопанисвани от „Технополис България“ ЕАД, ЕИК 
130858590 с адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост, ул. „Околовръстен път“, 
представлявано от Сашо Иванов Ганчев, наричано за краткост „Партньор“. 

(2) Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на 
промоционалната кампания, на официалната уеб страница на “Цертус Меркатус БГ” ЕООД, 
електронен адрес: www.irobot.bg, както и в магазини „Технополис“. 

(3) Организаторът запазва правото си да допълва или променя Официалните правила. 
Допълненията и/или промените ще бъдат публично оповестени предварително на 
официалната уеб страница на Айробот България, на следния електронен адрес: www.irobot.bg, 
както и в магазини „Технополис“. 

Чл. 2. Място на провеждане 

Кампанията се организира и провежда на територията на магазини „Технополис“. 

Чл. 3. Продължителност на Кампанията 

Кампанията стартира на 05.06.2020 г. и продължава до 25.06.2020 г. 

В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде 
оповестено публично на официалната уеб страница на Айробот България на следния 
електронен адрес: www.irobot.bg , както и в магазини „Технополис“. 

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и 
Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни 
задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, 
че Кампанията все още продължава действието си. 

Чл. 4 Участващи продукти 

Продуктите,  които участват в Кампанията, наричани за краткост  „Участващи продукти“, са: 
- Прахосмукачка-робот Roomba i7  

 
Кампанията не важи за Участващи продукти, при които каквато и да е част от цената е 
заплатена с карти подарък или ваучери. 

 

Чл. 5 Право на участие 

В Кампанията може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което е закупило Участващ 
продукт и след като го е използвало в рамките на до 30 дни от покупката, е останало 
неудовлетворено от същия (наричано за краткост по-долу „Участник“). 

Участници не могат да бъдат служители на Организатора и Партньора, както и членове на 
техните семейства (по права и съребрена линия). 



С предприемането на каквото и да е действие за участие в Кампанията, Участниците 
потвърждават, че са запознати с настоящите Официални Правила и ги приемат изцяло. 

Чл. 6. Механизъм на Кампанията 

(1) Участник в Кампанията може да получи обратно стойността на Участващ продукт, при 
условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно: 

 Закупи от магазин Технополис или на www.tehnopolis.bg  Участващ продукт в периода 
на Кампанията (5 юни 2020 г. – 25 юни 2020 г.). 

 В тестовия 30 – дневен период използва Участващия продукт, съгласно указанията за 
употреба, и остане неудовлетворен от резултатите.  

 В срок до 30 дни от датата на закупуване попълни и подаде в магазина, от който е 
закупил Участващия продукт, искане за възстановяване на заплатената сума, 
придружено с: 

- кратко обяснение на причините за неудовлетвореността от продукта; 

- оригиналите на гаранционната карта и на касовата бележка/фактурата, от която 
да са видни датата, стойността и вида на Участващия продукт; 

- Участващия продукт заедно с кутията, зарядната станция и всички аксесоари 
към него, който да е в добър търговски вид и без следи от механични и други 
увреждания или изменения като надраскване, счупване и други подобни; 

(2) Разпоредбите на настоящите Официални Правила не ограничават правата на потребителите 
по закон. Извън Кампанията, съобразно приложимите законови разпоредби, на адресите, 
означени в съответната гаранционна карта, потребителите имат право да предявяват 
рекламации по отношение на съответствието на продукта със сключения договор за продажба. 

(3) Участващи продукти, които са неработещи или в недобър търговски вид, няма да бъдат 
приемани за връщане в рамките на Кампанията.  За неработещ продукт (освен в случаите на 
повреди, вследствие на неправилна употреба, опити за неоторизиран ремонт и др. изключения 
от гаранционната отговорност) потребителят следва да предяви рекламация съгласно 
описаното в гаранционната карта на продукта.       

Чл. 7 Възстановяване на стойността на Участващ продукт 

(1) Стойността на Участващия продукт ще бъде възстановена на Участника, в случай че той е 
изпълнил всички условия, посочени в чл. 6 от настоящите правила. 

(2) Стойността, която следва да бъде възстановена на Участник в Kампанията е реално 
заплатената цена съгласно посоченото във фискалния бон/фактурата за покупката на продукта. 

 (3) Стойността на Участващия продукт ще бъде върната на Участника от Партньора по 
съответния на заплащането на цената начин: 

 - в брой, на каса в търговския обект, в който е закупен продукта или 

- ако цената на продукта е заплатена по банков път – по същата банкова сметка, от която е 
извършено плащането на цената. 

Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Участника. 
При възстановяване на стойността по банков път, Партньорът следва да нареди сумата за 
възстановяване до 14 дни от датата на получаване на продукта; срокът за получаването на 
сумата от Участника е в зависимост от вътрешните правила на съответната банка.  



(4) Правото на връщане на Участващ продукт може да бъде упражнено и след края на 
Кампанията, но не по-късно от 30 дни от датата на закупуването му, при изпълнението на 
всички,  посочени в чл. 6 условия. 

(5) Стойността на Участващия продукт ще бъде изплатена в местна валута и не може да бъде 
заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност. 

(6) Участник може да получи обратно само веднъж стойността на един Участващ продукт. 

Чл. 8. Съдебни спорове и приложимо законодателство 

Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно 
споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния 
съд в България съобразно приложимото законодателство. 

Чл. 9. Прекратяване на Кампанията преди официалния краен срок 

(1) Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок по преценка 
на Организатора, като същото влиза в сила не по-рано от 24 часа от обявяването му на 
официалната уеб страница на Айробот България, електронен адрес: www.irobot.bg , освен ако в 
обявлението не е посочен друг по-дълъг срок. 

(2) Прекратяването действа занапред и не засяга придобити от Участниците до влизането му в 
сила права. 

 

 

 


