
 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ | ОПИСАНИЕ НА КАМПАНИЯТА 

 

ТЕКРА е Организатор на Кампанията, а всеки клиент, закупил продукти, участващи в нея, може да 

бъде включен като Участник. Всеки Участник има право на обявените, според условията на 

Кампанията, промоционални цени + награда. 

Име на Кампанията: КУПИ избрани детектори OPTEX на ПРОМО цени и ПАЗАРУВАЙ БЕЗПЛАТНО! 

Кампанията е обвързана с покупка на избрани детектори за външна употреба OPTEX. 

1. Купете от ТЕКРА избрани детектори за външна употреба на Optex, участващи в Кампанията 

(03.06 – 31.08.2021) на ПРОМО цена -5%. 

2. ПРОМО цената може да се комбинира с договорени търговски отстъпки и условия. 

3. Натрупай минимум 1500 лв. оборот от покупки на ПРОМО детектори в периода на 

кампанията и вземи ПОДАРЪК – ВАУЧЕР за пазаруване в ТехноМаркет или ТЕКРА. 

*Получените ваучери не могат да бъдат комбинирани за пазаруване на двете места. 

4. Стойността на ПОДАРЪКА – ВАУЧЕР е 10% от стойността на фактурите (без ДДС) от общия 

оборот, натрупан по време на Кампанията. 

5. Екипът на ТЕКРА ще направи валидирането на информацията относно реализирания оборот 

на Клиента, в рамките на 3 работни дни след приключване на Кампанията. 

6. Клиентите могат да получат ПОДАРЪКА – ВАУЧЕР в срок от минимум 1 седмица след 

приключването на Кампанията и след като са получили потвърждение от ТЕКРА, че отговарят 

на условията за участие. 

*Ваучерите не се издават след всяка покупка по време на Кампанията. 

7. Период на кампанията: 03.06.2021 - 31.08.2021 или до изчерпване на количествата продукти 

и подаръци. 

8. ПОДАРЪКЪТ – ВАУЧЕР не може да се комбинира с други промоции и продукти, извън 

участващите в Кампанията. 

9. Валидност на ваучерите: 

- за ваучерите ТЕКРА – до 31-ви декември, 2021 година 

- за ваучерите ТехноМаркет – 6 месеца от издаването им (не важи за покупки от 

отнлайн магазин) 

ПРОМОЦИОНАЛНА (ПРОМО) ЦЕНА 

Продуктите, участващи в промоцията, са с намаление 5% от редовната крайно-клиентска цена. 

ПОДАРЪК – ВАУЧЕР 

Всеки оборот над 1500 лв. без ДДС, натрупан в периода на кампанията и отговарящ на условията 

посочени в предходните точки, дава право на ползване на обявения от Организатора ПОДАРЪК – 

ВАУЧЕР. 



 

 

При участие в Кампанията, в съответствие с настоящите Условия за участие, Участниците имат 

възможност да се възползват от ПРОМО цената и да получат ВАУЧЕР – НАГРАДА, осигурен от и за 

сметка на ТЕКРА. 

Участниците нямат право да получат паричната равностойност на обявеното 5% намаление и/или 

на ВАУЧЕРА – НАГРАДА, или какъвто и да е друг заместващ продукт. 

ВАЛИДИРАНЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ВАУЧЕРА – НАГРАДА 

Представител на ТЕКРА ще се свърже по имейл с Участника, достигнал оборот и отговарящ на 

изискванията на Кампанията, в срок до 3 работни дни от приключването й, за да се уточни начина 

на предаване на ВАУЧЕРА – НАГРАДА. 

ВАУЧЕРЪТ – НАГРАДА ще бъде достъпен за получаване след края на Кампанията. 

Организаторът няма да поеме никаква отговорност в случай, че определените и утвърдените 

Участници с права за ВАУЧЕР – НАГРАДА не се възползват от предоставената възможност за 

получаване на обявената от Организатора награда. 

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или 

нарушаване на Условията за участие в Кампанията, ТЕКРА има неотменимото право да прекрати 

Кампанията по всяко време. В тези случаи прекратяването на Кампанията се оповестява на 

официалната интернет страница на Организатора и на участниците не се дължи компенсация. 

Изпращайки ни имейл за поръчка на продукти, обявени в Кампанията, Вие ни давате съгласието си 

да се свържем с Вас по имейл, за да потвърдим наградата и да посочим как тя ще бъде връчена на 

Вашата компания. 

 


