
КОМСЕД Колело на Kъсмета  

29.05.2018 – 03.06-2018 

Общи условия и правила 

1. Организатор на играта: 

Играта „КОМСЕД Колело на късмета“ 28.05 - 02.06.2019  е организирана от Верига 

детски магазини КОМСЕД (КОМСЕД АД) с адрес София, ул. „Тодор Каблешков” No 

76; ЕИК: 121107412. 

 

2. Цел на играта 

    2.1.Целта на играта „КОМСЕД Колело на късмета” е да даде възможност на лоялните си 

клиенти - тези, които са се абонирали за електронния бюлетин на Детски Магазини 

КОМСЕД (съобразно GDPR регламента за защита на личните данни), или желаят да се 

абонират,  да участват в играта, с което получават шанс да спечелят някоя от 7015-те 

награди. 

 

3. Как се играе  

    3.1.„КОМСЕД Колело на късмета”  е онлайн игра, която може да играете на компютър, 

таблет или смартфон. 

Играта може да се играе само ако устройството Ви има връзка с интернет! 

    3.2.Завъртете колелото на късмета  („КОМСЕД Колело на късмета”) и имате 

възможност да спечелите описаните в точка 4.1 награди. 

    3.3.Всеки играч има възможност  да завърти „КОМСЕД Колело на късмета” най-много 

до 3 пъти. Ако вече сте спечелили награда, няма да имате възможност да го завъртите 

отново. 

    3.4.Няма възрастови ограничения за участие в играта.  

    3.5.Играта може да изиграете в периода от 28.05.2019г. до 02.06.2019г. (включително), а 

спечелените награди можете да получите (или ползвате ако са талони за отстъпка) 

веднага, но до 09.06.2019г., с изключение на талоните от Голямата награда (5х100 лв. във 

ваучери), които са със срок на валидност от 6 месеца. 

 



4. Награди 

    4.1.От играта КОМСЕД Колело на късмета можете да спечелите една от следните 

награди: 

• 5 (пет) броя Големи Награди по 100 лв. (сто лв.) във вид на ваучери за подарък. 

• 30 (тридесет) предметни награди – един продукт по избор от следния списък с 

Комсед кодове: 3590005, 079883, 350712, 350715, 3560124, 3560127, 3563382, 

3563383, 8100302as, 8100040as, 8100179as, 8100233as, 0010847, 0010881, 0041369, 

0060208, 0031083, 0021152, 0075953, 0076125, 0070668, 0075973, 0042074, 0075259, 

011075, 011077, 011081, 020004, 0334189, 045001, 045002, 054115, 054140, 080086, 

0809214, 080955, 0814108, 093903, 130004, 130011, 136003, 136009, 141001, 141004, 

150036, 1710055, 1710110, 1710114, 1711534, 1720032, 172009, 172084, 172416, 

183002, 183003, 191045, 211064, 270016, 270104, 270105, 2900191, 2900204, 

2900403, 2900454, 302049, 316001, 316024, 320054, 320155, 322021, 342024, 371075, 

371078, 381002, 382002, 382006, 382007, 383001, 383002, 383004, 391041, 391054, 

411035, 411053, 433044, 433272, 440007, 440012, 440013, 460069, 473043, 473049, 

473051, 7006915, 7006942, 701066, 7012520, 7016612, 7019741, 706618, 745642, 

7528112, 756288, 756483, 757441, 758431, 758457, 758783, 764116, 764148, 768556, 

768586, 790001, 790087 

Наградите можете да видите тук: Списък с наградите; 

• 5000 (пет хиляди) талона за 20% отстъпка от артикулите, които НЕ СА в текуща 

промоция или трайно намалени цени; 

5. Получаване на наградата и условия за ползване: 

    5.1.След като спечелите награда от „КОМСЕД Колело на късмета”  ще се появи 

прозорец, в който трябва да въведете името и фамилията си, град и валиден имейл адрес, 

на който ще получите потвърждение за спечелената от Вас награда.  На посочения от Вас 

имейл ще получите Картичка  със спечелената награда. 

    5.2.Спечелените от играта Голяма награда или Предметна награда се получават от 

централния магазин КОМСЕД на бул. Тодор Каблешков 76, София, в указания по т. 3.5 

срок. 

Ако желаете да получите спечелената от Вас Голяма или Предметна награда извън София, 

е необходимо да заявите това на следния имейл адрес  online@comsed.net, като опишете 

номера на спечеления купон, номера на избрания от списъка продукт и адреса, на който да 

бъде изпратена (доставката е безплатна). 

Талонът за подарък (ваучерът) НЕ може да бъде разменен за левовата му стойност.  

Ако спечелената от Вас награда е талон за 20% отстъпка можете да я използвате по един 

от следните начини: 

https://comsed.net/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2582-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D1%258A%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B0
mailto:online@comsed.net


    5.2.3.1.Офлайн: За да го ползвате при покупка в магазините е необходимо да го 

разпечатате или покажете директно от мобилното си устройство на касата. Моля, имайте 

предвид, че на фискалния бон цената излиза с вече приспадната отстъпка. В магазините 

артикулите в текуща промоция са маркирани на рафта с ценови етикет в червен, а тези с 

трайно намалени цени - със зелен цвят. Талоните за отстъпка не са валидни в КОМСЕД 

Детски Магазини на Път в бензиностанции OMV).  

    5.2.3.2.Онлайн: За да го ползвате при покупка онлайн можете: 

1. да влезете в профила си, след което талонът автоматично Ви се показва най-долу в 

кошницата. Изберете го и кликнете в/у бутона ПРИЛОЖИ. Отстъпката (ако в 

кошницата има продукти за които е приложима) се вижда на съответния ред на 

продукта. Артикулите в текуща промоция или трайно намалени цени са маркирани 

със "слънчице" в горния ляв ъгъл на снимката; 

2. Да въведете ръчно кода на талона в полето Промокод за отстъпка и кликнете 

върху бутона Приложи. 

    5.2.3.3.Талонът е еднократен (с уникален номер), може да се ползва само веднъж и 

не може да се комбинира с други талони или карти за отстъпка. 

    5.3.Верига детски магазини КОМСЕД  не носи отговорност за въведен грешен имейл 

адрес или за загубени от Вас Талон или Купон.  

 

6. Защита на личните данни 

    6.1.Организаторът на играта - Верига Детски магазини КОМСЕД (Фирма Комсед АД) 

се отнася изключително сериозно към въпроса за сигурността на Вашите лични данни, 

като събира само минимално необходимите такива и само при получено изрично съгласие 

за това или ако е налице друго законно основание, съхранява ги и обработва при стриктно 

спазване на закона и най-добрите практики в областта. 

    6.2.Участниците могат по всяко време да се отпишат от абонамента за бюлетина сами, 

като кликнат в/у бутона „Отпиши ме“, който се намира най-долу на всеки изпратен 

имейл, както и да поискат от организаторa да заличи предоставените от тях лични данни, 

като изпратят писмо до online@comsed.net.  

    6.3.Повече информация за прилаганите от Комсед АД мерки за защита на Вашите 

лични данни можете да прочетете на нашия уебсайт www.comsed.net/gdpr както и да 

отправите запитване на имейл адрес online@comsed.net. 

6.4 За целите на играта се използва платформа за генериране на купони zebradigital.eu, 

стопанисвана от фирма Ай ти мениджмънт ЕООД (ЕИК: BG201924151), с която фирма 

Комсед АД има сключен обвързващ договор за стриктно спазване на законовите 

изисквания по отношение на защитата на личните данни. 

mailto:online@comsed.net
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7. Общи условия  

7.1.С участието си в играта „КОМСЕД Колело на късмета”, Вие се съгласявате с 

условията и разпоредбите на гореописаните правила.  

    7.2.Тези правила са публично оповестени и достъпни за целия период и 

продължителност на играта на интернет адрес: https://comsed.net/public/game-terms/2019-

комсед-колело-на-късмета-правила.pdf  

    7.3.Организаторът на играта запазва правото си да допълва или променя правилата, като 

промените влизат в сила от деня на публикуването им на www.comsed.net. Организаторът 

също запазва правото си да преустанови провеждането на игата по всяко време. При 

възникнали спорове крайните решения се взимат от верига детски магазини КОМСЕД. 

Верига детски магазини КОМСЕД Ви пожелава късмет!  
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