УСЛОВИЯ НА ИГРАТА
"ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ MULTIPOR"
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Играта "Играй и спечели Multipor" (наричан по-долу "Игра/та”) се организира от „Ксела
България” ЕООД, ЕИК: 831561338, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н
Кремиковци, кв. Кремиковци (наричано по-долу „Ксела България”). Условията за участие в
Играта (наричани по-долу “Условия/та”) ще намерите на интернет адрес www.изолация.bg.
Информация за Играта може да получите и на телефонен номер 02/819 33 44 (разговорът се
таксува съобразно тарифния ви план).
2. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Условията и са длъжни да ги спазват.
3. В Играта могат да участват всички физически лица над 18г. с местожителство в Република
България, с изключение на служителите на Ксела България, както и членове на техните
семействата (деца, родители и съпрузи). Жилищата, чрез които участниците участват в Играта
следва да са разположени на територията на Република България.
4. Играта е с продължителност от 17.04.2013 г. до 17.06.2013г. и се организира и провежда на
територията на Република България.

II. УЧАСТИЕ В ИГРАТА
5. Всеки, който желае да участва в Играта следва да се регистрира на интернет адреса
www.изолация.bg като попълни съответната регистрационна форма.
6. След успешна регистрация, желаещите да участват могат да качат (upload) на интернет
адреса www.изолация.bg снимка на своето жилище. Снимката следва да бъде във файлов
формат jpg и размер на файла до 10 MB. Качваните от участниците снимки се записват като
файлове на компютърно устройство, използвано от Ксела България. През един регистриран
профил на интернет адреса www.изолация.bg участниците могат да качват само по една
снимка.
7. Участниците имат право да качват само реално заснети снимки на истински обекти.
Участниците нямат право да качват изкуствено създадено или изкуствено модифицирано
изображение, чрез използването на специализиран софтуер или други методи. Ксела България
едностранно преценява дали дадена снимка е реална или не.
8. Участникът декларира, че е автори/носител на авторските права върху всяка снимка, която
качва на интернет адреса www.изолация.bg. Участникът декларира, че не е отстъпвал
изключителното право за използване върху качваните от него снимки на трети лица. С
качването на съответната снимка участникът отстъпва на Ксела България изключителното право

да използва снимката, в т.ч. възпроизвеждане, разпространение сред неограничен брой лица
на оригинал или екземпляри, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел,
публично показване, преработка, предлагане по безжичен път или по кабел на достъп до
неограничен брой лица до снимките или части от тях по начин, който позволява достъпът да
бъде осъществяван от място и по време избрани индивидуално от всяко лице. Ксела България
не дължи възнаграждение на участниците, във връзка с използването качваните от тях снимки.
9. Участието в Играта не е свързано със закупуването на стоки/услуги, в т.ч. от Ксела България.
10. В Играта не се допуска качване на снимки, които: противоречат на закона, добрите нрави и
обществения ред; снимки с еротично и/или порнографско съдържание, нецензурни и/или
обидни текстове и изображения, внушаващи и/или изобразяващи насилие, етническа,
религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и други подобни; снимки, които
са с друга тематика, извън жилище на участник; снимки, които не отговарят на другия
изисквания от Условията. Всякакви снимки, които не отговарят на изискванията ще бъдат
премахвани незабавно и няма да бъдат публикувани, без Ксела България да дължи обяснения
или да дава предупреждения на участниците. В случай че снимка на участник е премахната
поради несъответствие с Условията, участникът може да качи нова снимка.
11. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, като за целта е
необходимо да изпрати e-mail с текст „Моля прекратете участието ми в Играта” на
valeria.bogdeva@xella.com.
12. Ксела България има право да прекрати участието на даден участник в Играта в случай на
нарушаване/неспазване на Условията.

III. НАГРАДА И СХЕМА НА ИГРАТА
11. Печелившият от Играта се определя на база гласуване от посетителите на интернет адреса
www.изолация.bg, както е посочено по-долу в Условията.
12. Наградата от Играта е минерални топлоизолационни плочи Multipor (заедно с лек разтвор
за лепене и измазването им, изчислено по разходна норма на Ксела България и мрежа за
армиране), в количество необходимо за вътрешното изолиране на жилището (чрез чиято
снимка наградата е спечелена) на спечелилия. Във всички случаи наградата е ограничена от
гледна точка на количество материали, като максималното количество което може да бъде
спечелено е за изолиране на до 50 кв.м. стени. Ксела България не носи отговорност, ако
максимално допустимото за спечелване количество материал не е достатъчно за изпълнение
на вътрешната изолация на жилището на спечелилия.
13. Участникът, който ще спечели наградата от Играта ще бъде избран от посетителите на
интернет адреса www.изолация.bg, чрез гласуване за всяка от качените снимки на жилища на
участниците. През един IP адрес може да се гласува само един път, като няколкократно

гласуване от един и същ IP адрес ще се брои само за един глас. През един IP адрес може да се
гласува само за една снимка на жилище.
14. Победител в Играта е този участник, който е събрал най-много гласове за своята снимка към
23:59ч. на последния ден на Играта. В случай че към посочения час има двама или повече
участника с еднакъв брой най-много гласове, за определянето на печеливш Ксела България ще
извърши теглене, измежду тези участници с еднакъв брой най-много гласове, в присъствието
на Нотариус, като от тях се изтеглят един или повече (в зависимост от броя участници с еднакъв
брой гласове) като 1-ва, 2-ра и т.н. резерва за спечелване на наградата.
15. Обявяването на победителя ще стане, чрез интернет адреса www.изолация.bg в срок до 3
/три/ работни дни от края на Играта – по технически причини срокът може да бъде по-дълъг.
Ксела България ще се свърже със спечелилия на дадените координати за връзка при
регистрацията в Играта (телефон или e-mail). Ксела България не носи отговорност за грешни,
неверни и/или неточни координати, предоставени от участниците.
16. Наградата се получава на място от завода на Ксела България, находящ се в гр. София, р-н
Кремиковци (завод Ytong). По желание на спечелилия, Ксела България може да достави
наградата до избран от спечелилия участник адрес, като всички разходи по доставката са за
сметка на участника. Спечелилият следва да получи наградата си, съотв. да заяви доставката й в
срок до 14 /четиринадесет/ дни от обявяването му за спечелил на интернет адреса
www.изолация.bg.
17. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочените от него контакти
и/или не се яви да получи наградата, съотв. не заяви доставката й, в срока по предходното
изречение, наградата се предоставя на участника, изтеглен като 1-ва резерва съгласно т. 14 от
Условията. Ако са налице условията по предходното изречение и за участника, изтеглен като
резерва, наградата се дава съответно на следващата резерва и т.н. Ако са налице условията по
изречение първо за всички изтеглени резерви, то наградата се дава на следващия участник в
Играта с най-много гласове.
18. Във връзка с участието си в Играта участниците изрично се съгласяват за следните условия, в
случай на спечелване на наградата от Играта:
1. Поставянето на изолацията се извършва от самия спечелил или наети от него лица, като
Ксела България поема никакви ангажименти в тази връзка (в т.ч. не осигурява инструменти,
материали, извън наградата и други подобни). Ксела България осигурява само присъствието на
обучен демонстратор за период от 4 /четири/ дена по време на работата по поставянето –
конкретните дати и часове за присъствие на демонстратора се съгласуват допълнително.
2. Наградата може да бъде използвана само за жилището, чрез чиято снимка Играта е бил
спечелен. В случай на използване на наградата за друго жилище/обект, Ксела България не
дължи осигуряване на демонстратора по предходната точка 1.
3. Спечелилият наградата от Играта следва да започне поставянето на вътрешната изолация в
срок до 2 /два/ месеца от обявяването му за спечелил. В случай че спечелилият не започне

поставянето в посочения срок Ксела България има право да откаже осигуряване на
демонстратора по точка 1 по-горе.
4. След приключване на поставянето на изолацията в жилището на спечелилия участник,
последният следва да предостави възможност на Ксела България да направи снимки на
жилището, каквито намери за добре. Спечелилият участник дава съгласието си така
направените снимки да бъдат използвани от Ксела България за рекламни цели, в т.ч. да бъдат
публикувани на интернет страници, списания, каталози, брошури, реклами от всякакъв формат
и други подобни.
IV. ЛИЧНИ ДАННИ
19. Включвайки се в Играта на Ксела България, участниците се съгласяват доброволно да
предоставят на Ксела България свои лични данни - три имена, адрес, телефон и e-mail.
Участниците се съгласяват, че Ксела България може да обработва предоставените, във връзка с
участието в Играта, лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и
получаването на наградата от него. С участието в Играта се съгласявате, че във връзка с
обработването на личните Ви данни за посочените цели, Ксела България може да предоставя
тези данни на трети лица, с които Ксела България си сътрудничи, работи или има други
отношения, във връзка с Играта. С участието в Играта се съгласявате Ксела България да
публикува ваши лични данни на интернет адреса www.изолация.bg, ако спечелите наградата от
Играта.
V. ДРУГИ
20. Не се допуска размяна на наградата от Играта с нейна парична равностойност или с други
стоки/услуги.
21. Забранено е използването на всякакви методи (в т.ч. чрез специализиран софтуер), които по
един или друг начин добавят гласове за снимки "автоматично", вместо
посетителите/участниците.
22. Ксела България не е длъжно да води кореспонденция и обсъжда непечеливши претенции,
включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
23. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между Ксела България и участници в
Играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие
споровете ще се решават пред компетентните държавни органи.
24. Ксела България не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет
адреса www.изолация.bg, невъзможност за качване на снимки на този интернет адрес,
невъзможност за гласуване за дадена снимка и всякакви други технически проблеми във
връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно
най-кратки срокове.

25. Ксела България има право да допълва и/или изменя Условията, като промените влизат в
сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.изолация.bg.
26. Ксела България си запазва правото да промени началната дата, периода и
продължителността на Играта. Новите срокове ще бъдат посочени на интернет адрес
www.изолация.bg.
27. Ксела България има право по всяко време да прекрати Играта, обявявайки това на интернет
адрес www.изолация.bg, в случай че прецени това за необходимо според обстоятелствата. В
случай, че Играта бъде прекратена Ксела България не дължи никакво обезщетение на
участниците в Играта.
28. Ксела България не носи отговорност, ако поради каквито и да е причини спечелената
награда от Играта не може да бъде използвана за жилището на спечелилия участник. Ксела
България не носи отговорност за некачествено или неправилно поставяне на вътрешната
изолация от страна на спечелилия участник или за произтекли от това вреди и разходи.

