
Общи условия на "Свежо лято с OMV и радио Fresh" 

 

1. Настоящите общи условия на "Свежо лято с OMV и радио Fresh" ("Общи/те 

условия") имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционалната 

радио игра "Свежо лято с OMV и радио Fresh" ("Играта").  

2. Кампанията се организира от „Оберон Радио Макс” ЕООД, вписано в търговския 

регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175104252, със седалище и адрес на 

управление в гр. София 1784, ж.к. „Младост 1”, бул. „Йерусалим”№ 51, имейл 

office@oberonmedia.bg  ("Оберон Радио Макс " или "Организаторът").  

3. Играта ще се проведе в периода от 15.07.2019 г. до 19.07.2019 г, включително, в 

ефира на радио "Fresh", в рамките на сутрешното предаване "Шоуто на блондинките", 

като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на www.radiofresh.bg.  

4. В Играта може да участва всяко физическо лице, което e навършило 18 г., 

("Участникът") и не попада в изключенията, предвидени в т.5 по-долу.  

5. Служители на ОМВ България и Оберон Радио Макс ЕООД, членовете на техните 

семейства, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и 

провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта. Юридически лица също 

нямат право да участват в Играта.  

6. Всяка сутрин в периода на Играта, между 8:00 и 10:00 часа, в ефира на предаването 

"Шоуто на блондинките" ще се излъчват по 3 песни, които ще бъдат анонсирани от 

водещ на предаването като "свежа песен".  

7. За да участва, Участникът трябва да изпрати и-мейл до igra@radiofresh.bg, в който да 

посочи час, в който е прозвучала "свежа песен". Един Участник може да участва 

неограничен брой пъти. 

8. Многократното участие не дава по-голям шанс за спечелване на награда.  

9. Всеки печеливш Участник печели 2 награди – ваучер за пакет от 4 броя охладени 

VIVA напитки за път Лате и Капучино  (VIVA Caffé Latte, 250 ml или VIVA Cappuccino) от 

бензиностанция на ОМВ България и талон за отстъпка от 10 ст. на пълен литър при 

зареждане на гориво MaxxMotion /изпращат се от Оберон Радио Макс/. Всеки ден в 

периода на Играта се теглят по петима печеливши Участници и по двама резервни 

печеливши участници. 

10. Брой награди, които ще бъдат раздадени по време на кампанията:  

- 25 ваучера за пакети от  по 4 броя охладени VIVA напитки за път Лате и Капучино (- VIVA 

Caffé Latte, 250 ml или VIVA Cappuccino), от ОМВ бензиностанциите в България. 

 - 25 талона за отстъпка от 10 ст. на пълен литър при зареждане на горива от 



MaxxMotion в бензиностанцииите на ОМВ в България. Срокът на валидност на 

отстъпката е посочен върху самите талони.  

11. Наградите се теглят на томболен принцип от водещ в студиото на Шоуто на 

блондинките". В тегленото участват всички, които са изпратили и-мейл с верен отговор 

до igra@radiofresh.bg.  

12. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на своята 

официална страница имената на печелившите Участници. Организаторът публикува и 

информация за Играта и печелившите Участници и на своят сайт – www.radiofresh.bg  

13. Всяка награда следва да бъде потърсена от печелившия Участник в срок до 7 

работни дни от обявяването на печеливш Участник.  

14. Печеливш Участник губи правото си на награда в случай, че бъде установено 

участие в настоящата Игра в нарушение на Общите условия.  

15. Участник, спечелил награда, не може да избира друга награда, нито да заменя 

спечелената награда за друга, нито да иска тяхната равностойност в пари.  

16. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи 

награда, поради причини, които се дължат на Участника.  

 

17. С участието си в Играта, Участникът потвърждава, че е съгласен да се използват  

личните му данни при участие в промоционалната игра "Свежо лято с OMV и Радио 

Fresh!".  Неговият/нейните лични данни (име, телефонен номер) се обработват с цел (a) 

предоставяне от Организатора и получаване на спечелената награда от Участника и (б) 

обявяване на печеливш Участник на www.radiofresh.bg! Организаторът потвърждава, че 

няма да ползва тези лични данни за цел, различна от посочените и след срока, посочен 

в т.18 по-долу. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от 

Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се 

възпрепятства получаването на наградата в тази Игра. Участникът се съгласява също 

така, че Организаторът и Подизпълнителят имат право да обработват предоставените 

лични данни с цел предоставяне на наградите по тези Общи Условия и Игра.  

18. Всички събрани лични данни във връзка с Кампанията, които са свързани с 

получаването на награда, се съхраняват от Организатора в срок от 7 дни след 

обявяване на печеливш. Всички лични данни се обработват в съответствие с 

Информация за обработка на лични данни при участие в промоционалната игра "Свежо 

лято с OMV и радио Фреш".  

19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши 

претенции, поради изтичането на периода на Играта или по други подобни причини.  



20. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се 

решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата 

на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е 

разпоредба от тези Общи условия на Играта няма да засяга действителността или 

приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи 

условия на Играта и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство 

на Република България.  

21. ОМВ България предоставя наградите в Играта. Отговорността за провеждането на 

Играта обаче е изцяло на Организатора. ОМВ България не носи отговорност за или във 

връзка с претенции на участници в Играта, с изключение на претенции, свързани със 

самите награди, в който случай претенцията може да се изпрати и директно до ОМВ 

България.  

22. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с 

Организатора на тел. 02 976 56 56.  

23. С участието си в настоящата Игра, Участниците потвърждават, че отговарят на 

условията за участие в нея, както и че са съгласни да се използват  личните им данни 

при участие в промоционалната игра "Свежо лято с OMV и Радио Fresh!“, запознати са и 

се съгласяват с настоящите Общи Условия. 


