
КОМСЕД – игра със Scratch-карти за INTEX  

24.06.2019 – 14.07-2019 

Общи условия и правила 

1. Организатор на играта: 

Играта „КОМСЕД – игра със Scratch-карти за INTEX“ 24.06.2019 – 14.07-2019  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 – игра със Scratch-карти за INTEX  ” 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 изброените в т.4 награди. 

 

3. Как се играе  

    3.1.„КОМСЕД – игра със Scratch-карти за INTEX”  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. Изтрийте изображението на картинката (с движение на палеца върху картинката на 

мобилно устройство или като движите изобразената „гъбка“ с мишката на десктопа) и ако 

имате късмет, отдолу ще се покаже някоя описаните в точка 4.1 награди. 

    3.3.Всеки играч има възможност  да играе „КОМСЕД – игра със Scratch-карти за 

INTEX” най-много до 3 пъти. Ако вече сте спечелили награда, няма да имате възможност 

да играете отново. 

    3.4. Няма възрастови ограничения за участие в играта.  

    3.5. Играта може да изиграете в периода от 24.06.2019г. до 14.07.2019г. (включително), 

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

веднага, но до 31.07.2019 г. 

 

4. Награди 



4.1.  От играта КОМСЕД – игра със Scratch-карти за INTEX можете да спечелите 

една от следните награди: 

• 1 (една) Голяма награда от 500 лв. (петстотин лв.) във вид на ваучер за подарък; 

• 10 (десет) броя награди по 100 лв. (сто лв.) във вид на ваучер за подарък. 

• 10 (десет) броя предметни награди – 1 (един) Семеен басейн INTEX един 

продукт по избор от Комсед кодове: 7528110, 7528112, 7528120, 7528122, 7528132, 

7526702, 7528202, 7526712, 758484, 758485, 758469, 757143, 757190, 757198, 756475 

• 5 (пет) броя предметни награди – Надуваем парти остров INTEX – един продукт 

по избор от Комсед кодове: 757266, 757267, 756288, 756283, 756287, 756286, 

757255, 758780, 758785, 758781, 757281, 757254, 757250, 757257, 758781; 

• 200 (двеста) броя предметни награди – Плажен аксесоар INTEX - един продукт 

по избор от следния списък с Комсед кодове: 757561, 758775, 758787, 758783, 

758778, 758779, 758075, 756266, 757558, 756274, 758075, 758770, 758777, 758762, 

758562, 757550, 758355. 

Списъците с предметните награди можете да видите ТУК 

• 5000 (пет хиляди) талона за отстъпка, а именно: 

o -30% отстъпка от артикулите с марка INTEX, които НЕ СА в текуща 

промоция или с трайно намалени цени; 

o -10% отстъпка от артикулите с марка INTEX, които СА в текуща 

промоция или с трайно намалени цени; 

5. Получаване на наградата и условия за ползване: 

5.1.  След като спечелите награда от „КОМСЕД – игра със Scratch-карти за 

INTEX”  ще се появи прозорец, в който трябва да въведете името и фамилията си, 

и валиден имейл адрес, на който ще получите Картичка  със спечелената награда. 

5.2. Спечеленият от играта Талон за подарък можете да използвате САМО онлайн, по 

следния начин:  

5.2.1. Кликнете върху бутона Използвай директно от устройството, с което 

играете или от получения имейл и копирайте 6-буквения код на купона. 

Върнете се една стъпка назад и кликнете бутона Виж наградите. При това ще 

влезете в страницата с наградите INTEX в сайта. Изберете желания/те 

продукт/и INTEX и ги добавете в количката. Ако талонът не е активиран, 

поставете 6-буквения код в полето Промокод за отстъпка и натиснете бутона 

Приложи. При това стойността на талона (100 лв. или 500 лв) ще бъде 

приспадната от сумата на поръчката; 

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

равностойност.  

5.3. Спечелената от играта Предметна награда можете да получите САМО онлайн, по 

следния начин:  

5.3.1. Кликнете върху бутона Използвай директно от устройството, с което 

играете или от получения имейл и копирайте 6-буквения код на купона. 

Върнете се една стъпка назад и кликнете бутона Виж наградите. При това ще 

влезете в страницата с наградите INTEX в сайта. Изберете желания продукт от 

https://comsed.net/награди-intex


съответстващия на спечелената награда списък и го добавете в количката. Ако 

талонът не е активиран, поставете 6-буквения код в полето Промокод за 

отстъпка и натиснете бутона Приложи. При това, избраният продукт ще 

получи 100% отстъпка. Моля обърнете внимание, че: 

5.3.2. Независимо, че сайтът позволява промокодът (купонът) да бъде 

приложен на повече от един продукт в количката, наградата е само 1 бр. и 

операторът ще анулира поръчката, ако има повече от един такъв продукт 

в нея; 

5.3.3. Ако общата сума на поръчката е под 100 лв., сайтът ще начисли такса за 

доставка, която ще бъде премахната от оператора при изпълнение на 

поръчката. 

5.3.4. Списъкът с предметните награди, от който можете да изберете желания 

продукт, можете да видите тук: https://comsed.net/награди-intex. Моля, 

обърнете внимание, че предметните награди са 3 вида и трябва да 

избирате в съответния на спечелената предметна награда списък. 

5.3.5. КОМСЕД АД не гарантира наличието на всеки един от посочените в 

списъците артикули, т.к. е възможно междувременно да е бил изчерпан. 

5.4. Спечеленият от играта Талон за отстъпка ви дава: 

5.4.1.  -30% (тридест на сто) отстъпка на продуктите с марка INTEX, които НЕ 

СА в текуща промоция или с трайно намалени цени и  

5.4.2. -10% (дест на сто) отстъпка на продуктите с марка INTEX, които СА в 

текуща промоция или с трайно намалени цени  

5.4.3. Талонът за отстъпка можете да използвате и в магазините и онлайн, а 

именно: 

5.4.3.1. В магазините (с изключение на Детски магазини на път в 

бензиностанции OMV): като покажете на каста купона, разпечатан или 

директно от мобилното си устройство. В магазините артикулите в текуща 

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

трайно намалени цени - със зелен цвят. 

5.4.3.2. Онлайн:  

Кликнете върху бутона Използвай директно от устройството, с 

което играете или от получения имейл и копирайте 6-буквения код 

на купона. Върнете се една стъпка назад и кликнете бутона Виж 

наградите. При това ще влезете в страницата с наградите INTEX в 

сайта. Изберете желания/те продукт/и от списъка Всички продукти 

INTEX (или от целевата страница https://comsed.net/intex) и го/ги 

добавете в количката. Ако талонът не е активиран, поставете 6-

буквения код в полето Промокод за отстъпка и натиснете бутона 

Приложи. При това от цената на продуктите INTEX в количката ще 

бъде приспадната съответно -30% или -10% отстъпка в зависимост 

от условията по т.5.4. 

5.4.4. Моля, имайте предвид, че на касовия бон съответните артикули ще са 

отпечатани с вече приспадната отстъпка. 

5.4.5. 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. 

https://comsed.net/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-intex
https://comsed.net/intex


5.5.   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. 

6.5. Организаторът на играта има право да публикува инициалите на спечелилите и 

вида спечелена награда по начин, който не разкрива самоличността им (части от 

името и части от имейла), като например:  

Г***** И*****  G*****.I*****@gmail.com  - Семеен басейн INTEX 

 

7. Общи условия 

7.1. С участието си в играта „КОМСЕД – игра със Scratch-карти за INTEX”, 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/награди-intex  

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

(включително, но не само: да увеличава продължителността на играта и броя на 

наградите), като промените влизат в сила от деня на публикуването им на 

www.comsed.net. Организаторът също запазва правото си да преустанови 

провеждането на играта по всяко време. При възникнали спорове крайните 

решения се взимат от верига детски магазини КОМСЕД 

 

Верига детски магазини КОМСЕД Ви пожелава късмет!  

mailto:online@comsed.net
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mailto:online@comsed.net
mailto:G*****.I*****@gmail.com
https://comsed.net/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-intex
http://www.comsed.net/


 


