
Условия и параметри на „HAPPY DAY”  – 
промоционална кампания на ToolsShop.bg 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
 

Промоционалната кампания се организира от ПРОФС ЕООД  (наричана по-долу 

„Организатор” ) чрез електронния магазин на фирмата – www.toolsshop.bg. 

 

2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 
 

Промоционалната кампания е валидна единствено на територията на Република 

България. 

 

3. ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

Промоционалната кампания се провежда всяка сряда от седмицата. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА:  
 

Всяка сряда от седмицата в www.toolsshop.bg ще бъде обявен един промоционален 

продукт на специална цена, която ще бъде актуална единствено в рамките на съответния ден. 

През останалата част от седмицата същата промоция ще бъде неактивна. Поръчки за 

съответните продукти ще бъдат приемани единствено в www.toolsshop.bg  на съответния ден 

от 00:01 ч. до 23:59 ч. Промоционалните артикули ще бъдат различни за всяка седмица от 

периода на кампанията. 

 

 

5. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА: 

В „Happy day” могат да вземат участие всички граждани на Република България, 

навършили 18 години.  

 

6. ПОРЪЧКА НА ПРОМОЦИОНАЛНИ АРТИКУЛИ: 

При желание за покупка на даден промоционален артикул клиентът попълва съответната 

форма за поръчка. Всяка поръчка се счита за потвърдена след обаждане от оператор на 

www.toolsshop.bg на телефона, посочен от клиента във формата.  

В деня на HAPPY DAY условието за минимална стойност на поръчката  10 лв. не е в сила за 

съответния промоционален HAPPY DAY продукт. За поръчки на артикули от промоцията са 

валидни всички останали условия на www.toolsshop.bg. 
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7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ 

 

Поръчаните промоционални продукти могат да бъдат получени с куриерска пратка за 

сметка на клиента (стойност на доставката: 5.00 лв.) или безплатно от посочен от клиента 

магазин от веригата PROFS.  

 

Получаването на HAPPY DAY артикули на място от обект на PROFS трябва да бъде 

извършено в срок до една седмица от осъществяването на поръчката в www.toolsshop.bg . 

При неспазване на посочения срок клиентът заплаща оригиналната стойност на продукта, без 

намаление.  

 

8. ОГРАНИЧЕНИЯ В БРОЯ ЗАКУПЕНИ АРТИКУЛИ: 
 

Всеки участник в кампанията ще има право да закупи до 3 броя от съответния 

промоционален продукт.  

 

9. ОГРАНИЧЕНИЯ В НАЛИЧНОСТТА НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АРТИКУЛИ: 

Наличностите на всички продукти, участващи в промоцията, са ограничени. Поръчки ще 

бъдат приемани до изчерпване на количествата. 

 

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА: 
 

 

В периода на промоцията Организаторът си запазва следните права: 

- Да не носи отговорност за неправилно адресирани, забавени, загубени или повредени 

пратки, както и за непълно или неправилно попълнени данни при поръчка. 

- Да не изпълнява поръчка, направена извън изрично упоменатите срокове на 

промоцията. 

- Да променя периода и текущите условия на промоционалната кампания, като всички 

промени оповестява на www.toolsshop.bg. 
 

В рамките на промоцията Организаторът се задължава да: 

- Изпълнява всички подадени поръчки от клиенти, направени съгласно точки 2, 3, 4, 6, 7 

и 8. 

- Да уважава личната свобода и спокойствие на потребителите и да използва 

предоставените от тях лични данни единствено за изпълнението на направените от 

тях поръчки. 

- Да осигури на клиента опция за ремонт или смяна на закупен от него продукт, при 

условие, че последният не е бил повреден по вина на клиента. 
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