
Правила за провеждане КАМПАНИЯ 

ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „Речено-сготвено“ 
 
 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1.1. Лоялна програма „Речено-сготвено“ („Лоялната програма“, „Кампанията“) се 
организира със събиране на печати, които могат да бъдат използвани, при условията на 
Кампанията по-долу, за получаване на определени безплатни бонус ястия от витрина 
„Речено-сготвено“ в Кауфланд Младост, гр. София. 
 
1.2. Лоялната програма е ОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА. 
 
1.3. Организатор на Кампанията е „Кауфланд България ЕООД Енд Ко“ КД, ЕИК 
131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. 

Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220 („Kaufland“ или „Организаторът“). 
 
1.4. Кампанията се провежда единствено на територията на хипермаркет Кауфланд 
Младост, гр. София, ЖК Младост 3, ул. Филип Аврамов 3.  
 
1.5. Период на провеждане на Кампанията 03.08.2019 г. – 03.10.2019 г. 

 
1.6. Участието в Кампанията е допустимо само при стриктно спазване на настоящите 
Правила. С участието си в Кампанията Участниците потвърждават, че са запознати със 
съдържанието на правилата и се съгласяват безусловно да ги спазват. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
2.1. Участието в Лоялната програма се извършва чрез паспорт, който може да бъде 
получен безплатно на витрината „Речено-сготвено“ или в хипермаркет Kaufland 
Младост. 
 
2.2. За участие в Лоялната програма е необходимо участникът да събере печати, които 
може да получи след осъществяване на покупка на съответен брой ястия и за 
определена минимална обща стойностот витрина „Речено-сготвено“ в хипермаркет 
Kaufland Младост, гр. София.  
 
2.3. За всяка покупка на най-малко 3 бр. ястия от витрина „Речено-сготвено“ на обща 
стойност минимум 12 лв., участникът има право да получи един печат в паспорта. 
 
2.4. Ако участникът е събрал необходимия брой печати съгласно т. 2.5 или 2.6 по-долу, 
има право да получи съответен брой безплатни бонус-ястия от витрина „Речено-
сготвено“. Не всички ястия от „Речено-сготвено“ са включени сред бонус-ястията. 
Списък с бонус-ястията е наличен в т. 2.9 от настоящите правила. 
 
2.5. Ако участникът е събрал 5 печата, след предаване на паспорта на витрина 

„Речено-сготвено“ има право да получи едно безплатно бонус ястие измежду 
посочените в т. 2.9 бонус ястия.  
 



2.6. Ако участникът е събрал 10 печата, след предаване на паспорта на витрина 

„Речено-сготвено“ има право да получи 3 безплатни бонус ястия измежду посочените 
в т. 2.9 бонус ястия.  
 
2.7. Паспортът със събрани печати се задържа от служителя на витрина „Речено-
сготвено“. Ако паспортът съдържа повече от 5 печата, напр. 7 и участникът желае да 
получи едно бонус ястие при условията на т. 2.5, то служителят на витрина „Речено-
сготвено“ задържа паспорта и предава на участника 1 бонус ястие и един нов паспорт 
с два печата.  
 
2.8. Всеки участник има право да участва в играта с повече от един паспорт, но при 
получаване на съответния брой бонус ястия, служителят на витрина „Речено-сготвено“ 
задържа паспорта. 
 
2.9. Безплатните бонус ястия, измежду които клиентът може да избира при събиране на 
съответния брой печати, са: 
1. Мусака 320 гр., предлагано на редовна цена 3,99 лв. 
2. Салата Цезар с пиле, предлагано на редовна цена 180 гр. - 3,99 лв. 
3. Италианска салата, предлагано на редовна цена 180 гр - 3,99 лв. 
4. Спаначена супа с грах и бекон, предлагано на редовна цена 380 мл. - 2,49 лв. 
5. Фусили с печурки и маслини, предлагано на редовна цена 320 гр - 3,99 лв. 
6. Вегански кюфтенца 10 бр/ 190 гр, предлагано на редовна цена 2,49 лв. 
7. Свински врат с гарнитура 300 гр, предлагано на редовна цена 4,99 лв. 
8. Миш Маш 300 гр, предлагано на редовна цена 2,49 лв. 
 
2.10. Всяко от ястията по т. 2.9 може да бъде закупено на редовната му цена без 
събрани печати или да бъде получено като бонус ястие при представяне на 
необходимия брой печати. 
 
2.11. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на посочения в 
т. 1.5 период на провеждане на Кампанията, независимо от това дали у участника се 
намират неизползвани паспорти. 

 

ІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ 
 
3.1. Участието в Кампанията не е свързано с обработване на лични данни. 

 
 

VІ. ДРУГИ 

 
4.1. При въпроси относно правилата участниците могат да изпратят запитване на 
следния електронен адрес: info@kaufland.bg. На същия адрес се подават жалби и 
сигнали във връзка с Кампанията.  
 
4.2. Задълженията на Организатора се изчерпват с предоставянето на съответните 
бонус ястия.  
 
4.3. Организаторът определя правилата на Кампанията Лоялна програма „Речено-

сготвено“ едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените 
се оповестяват, като актуализираните Правила се публикуват по начина, по който е 



публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който 
е оповестена. 
 
4.4. Недействителността на отделни текстове от Правилата не засяга действителността 
и приложимостта на останалите условия. 
 
4.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Кампанията, е 
актуалното българско законодателство. 
 


