
Правила за участие в Кампанията „КИБЕР ДНИ в СТАР НЕЙЛЗ“ 2021г.  

1. Място, период и цел на Кампанията:  

1.1. Кампанията „КИБЕР ДНИ в СТАР НЕЙЛЗ“ 2021 г. (наричана за краткост в настоящия документ 

„Кампанията“) се провежда от 00:00 на 13.11.2021 г. до 23:59 на 15.11.2021 г. или до изчерпване на 

включените в Кампанията артикули, публикувани на сайта на Организатора на Кампанията – www.starnails.bg.  

1.2. Целта на Кампанията е популяризиране на собствената марка на Организатора – SNB Professional и 

представлявансте от него за територията на Република България марки Jessica и Aloxxi. 

2. Организатор:  

2.1. Организатор на Кампанията е „Стар Нейлз – България“ ООД със седалище и адрес на управление: 

4000 Пловдив, ул. Дамян Балабанов 2 (наричан за краткост в настоящоя документ „Стар Нейлз“ или 

„Организаторът“). 

3. Участници и механизъм на участие:  

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което не е поставено 

под запрещение и в Периода на Кампанията е изявило желание за закупуване на продуктите, включени в 

Кампанията. 

3.2. Всеки участник в Кампанията може да закупи не повече от 5 бр. от всеки от включените в 

Кампанията продукти. 

 

4. Продукти: 

 4.1. В Кампанията участват всички налични в сайта на Организатора към старта на Кампанията цветове 

лак за нокти SNB Professional, гел лак SNB Professional и АРТ UV гел SNB Professional (без черен и бял АРТ UV 

гел); 

4.2. В кампанията не се включват цветовете гел лак SNB Professional от колекция ГЛИНА (GL233 – 

GL238), цветове гел лак SNB Professional Париция – GL232 и Титания GL299; 

 4.3. В кампанията се включват продуктите ГЕЛАК SNB Professional ОСНОВА/ТОП 15 мл, Гелак коригиращ 

5 мл и Ефект Акварел 15 мл; 

 4.3. В кампанията се включват всички налични цветове лак за нокти Jessica. 

 4.4. В кампанията се включват избрани продукти за коса Аloxxi. 

 4.5. В кампанията не участват комплекти и други предложения, независимо от това дали един или 

повече артикули са включени в тях. 

5. Цени:  

5.1. Цените на продуктите, включени в Кампанията, се обявяват на сайта на Организатора – 

https://starnails.bg. 

5.2. Цените на продуктите, включени в Кампанията, са крайни цени с включените процентни отстъпки 

и ДДС. Всички визуални елементи имат само рекламен и насочващ характер и техните стойности не се добавят 

допълнително към вече обявените на сайта цени. 

5.3. При поръчка на продукти, включени в кампанията, участниците не могат да се възползват от 

допълнителни отстъпки или намаления, които са валидни извън кампанията. 

6. Обработка на поръчки:  

6.1. По време на Кампанията поръчки се приемат в сайта на Организатора – https://starnails.bg. 
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6.2. Поръчки по телефона могат да бъдат приемани от обслужващите съответния регион Търговски 

агенти. 

6.3. При възникнали технически проблеми или въпроси, съдействие може да се потърси в чата на 

сайта, във Facebook страницата. Поръчки в чата няма да бъдат приемани и обработвани! 

6.4. Приетите валидни поръчки на продукти, включени в Кампанията, се обработват до 10 работни дни 

след приключване на Кампанията. 

6.5. Поръчките на продукти от Кампанията на стойност над 120 лв. се доставят за сметка на 

Организатора на територията на България. За поръчките под 120 лв. важат стандартните условия за доставка 

на поръчки от „Стар Нейлз – България“. 

6.6. Направените по време на Кампанията поръчки онлайн се изпращат с куриер до посочен от 

Участника адрес. Не е възможно вземане на направените поръчки от офис на Организатора. 

7. Права и отговорности:  

7.1. Организаторът не носи отговорност в случай на изчерпване на наличности на включените в 

Кампанията продукти; 

7.2. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че 

настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, 

нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и 

др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.  

7.3. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви злоупотреби, както и 

при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да откаже поръчка на съответния Участник, 

като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява отказа за изпълнение на поръчката. 

8. Допълнителни разпоредби:  

8.1. С участието си в Кампанията, Участниците приемат настоящите Правила и се задължават да ги 

спазват. 

8.2. С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват с Общите условия за ползване, както и при 

поръчка – с Договора за сделка от разстояние, който се сключва между Организатора и Участника с 

финализиране на поръчката. 

8.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като 

настоящите Правила и промените им се публикуват на www.starnails.bg.  

8.4. Информация за Кампанията може да бъде получена на адрес: www.starnails.bg. 

8.5. Настоящите Правила влизат в сила на 12.11.2021 г. и се считат за невалидни на 30.11.2021 г. 

8.6. Не се предлага Замяна на стока, поръчана по време на Кампанията, единствено възстановяване на 

суми. Таксите за транспорт за връщане на поръчаните артикули към Организатора, са за сметка на участника. 
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