Условия на Програмата "Препоръчай и спечели!"

§1
Общи разпоредби

1. С правилника се определят принципи за участие в програмата „Препоръчай и спечели"
("Програмата"), организирана от фирмата Промедика 24 Кеър БГ ЕООД, със седалище в София,
ул.Московска 21Б, ЕИК 203364566.

2. Всичките лични данни на Участниците в Програмата ще бъдат съхранявани и обработвани в
офисите на фирмата Промедика 24 Кеър БГ ЕООД, в София, бул.Мария Луиза 91б и в Бургас,
ул.Конт Андрованти 15.

3. Промедика 24 Кеър БГ ЕООД е администратор на личните данни, с Идентификационен
номер: 417084.

4. Участникът на Програмата, чиито данни ще бъдат поставени в база от лични данни има право
да провери своите лични данни и да ги коригира и променя, както и право да поиска
отстраняването на личните си данни от базата.

5. Участие на Участника в програмата означава, че той е запознат с настоящите Правила и
приема техните разпоредби.

§2
Участие

Участникът на Програмата ( "Участник") може да бъде само физическо лице, което по време на
участие в програмата работи като болногледач /-кa на възрастни хора в едно от дружествата,
принадлежащи към групата Promedica24 (наричана Promedica24).

§3
Условия на Програмата

1. Програмата се провежда от 10.05.2016 до 30.09.2016 включително.
2. Участието в програмата е доброволно.
3. Участието в програмата се състои в това да се препоръча на трети страни да започнат работа
като болногледач / -кa на възрастните хора в Promedica24.
4. Лицата, заявяващи сътрудничество с Promedica24 въз основа на препоръка на Участника в

Програмата, трябва да представят на служител на Promedica24 купон с ID на препоръчващото
лице.
5. Ако лицето, което е препоръчано от Участник в Програмата започне сътрудничеството с
Promedica24 в качеството на болногледая/-ка на възрастни хора по време на периода на
програмата и предоставя услуги като болногледач в чужбина в продължение на не по-малко от
30 дни, Участникът в програмата ще получи бонус в брутен размер 100 (сто) евро (наричан понататък "бонус").
6. Един Участник в Програмата може да бъде препоръчан от не повече от 3-ма души.
Максималният размер на бонуса е 300 бруто (триста) евро.
7. Препоръчването на трета страна, за установяване на сътрудничество с Promedica24, може да
бъде осъществено във всякава форма, но все пак не може да:
а. бъде под формата на спам, т.е. нежелана електронна поща, изпратена до случайни хора,
б. представлява настоятелно склоняване на трети лица,
в. се състои от предоставянето на информация по такъв начин, че достъп до до нея да имат
неограничен брой получатели (интернет форуми, поставяне на реклами на обществени места и
т.н.).

§4
Отговорностт на Организатора

1. Организаторът не носи отговорност за невъзможността Участниците да получат бонус
по вина на Участниците.
2. Организаторът не носи отговорност за каквито и случайни събития, които пречат на
участниците да получат бонус.

§5
Получаване на бонус

Бонусът ще бъде изплатен заедно с възнаграждението, платимо на Участника в Програмата, на
основание договор за предоставяне на маркетингови услуги на територията на България, в
съответствие с условията на това споразумение.

§6
Заключителни разпоредби

1. Организаторът не носи отговорност за качеството и въздействието на услуги, предоставяни
от телекомуникационни оператори, електронна поща и др.
2. Организаторът не носи отговорност в случай на промяна на мястото на пребиваване,
посочено от Участника или на пощенския адрес на Участника или за промени на други данни –
които правят невъзможно предоставянето на бонес на Участника, както и при отказ за

приемане на бонус по някаква причина, свързана с Участника. В този случай, награденият
Участник губи правото си на Бонуса си и не може да изразява никакви претенции към
Организатора.
3. Пълният текст на тези правила намира се в офиса на Организатора и на уебсайта
www.promedica24.com.bg
4. Този Правилник е единственият документ, определящ правилата за участие в програмата.
5. Организаторът си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия,
включително и предсрочно да прекрати програмата, след като информира Участниците, като
публикува съответната информация на интернет страницата, на която е публикуван Правилник
на програмата. Такова изменение или предсрочно прекратяване на Програмата не изисква
мотиви. Промяна или предсрочно прекратяване на програмата няма да доведе до загуба на
правата на Участниците, придобити преди промяната на Правилника или предсрочното
прекратяване на програмата.

