
ПРОМОЦИЯ ЗА КЕШБЕК НА  
AUDIO-TECHNICA – ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

ЧЛЕН 1. УЧАСТНИЦИ 

1.1.      Тази промоция е отворена само за лица, пребиваващи в Белгия, 
България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, 

Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, 

Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, 

Обединеното кралство. Участник („Участник“) е физическо или 

юридическо лице (дружество), което пребивава/има седалище в Белгия, 
България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, 

Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, 

Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, 

Обединеното кралство. Служители на компанията Audio-Technica, 
нейни дъщерни дружества, техните семейства, агенти и други лица, 

пряко участващи в тази промоция, не отговарят на условията за 

регистрация. Промоцията е отворена само за участници, които закупуват 

продукти за собствена употреба, т.е. за крайни потребители. Audio-
Technica си запазва правото да проверява допустимостта на 

Участниците и/или да изключва Участниците по собствено усмотрение 

във всеки един момент и поради каквато и да е причина. Риселърите 

нямат право да подават претенции от името на своите клиенти. 

ЧЛЕН 2. КАК СЕ УЧАСТВА 

2.1.       Тази промоция е отворена за клиенти, които закупуват потребни 

устройства в участващите магазини. За да отговаря на условията за 

кешбек, Участникът трябва да закупи продукта, посочен в член 3.1., 
в Белгия, България, Чехия, Дания, Финландия, Франция, 

Германия, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Холандия, 

Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, 

Швейцария, Обединеното кралство от оторизиран и участващ 

търговец на дребно на Audio-Technica.  

2.2.      За възползване от тази промоция покупките трябва да са 

направени между 01 октомври 2020 г. и 31 януари 

2021 г. (включително). Промоцията не е достъпна за нито една стока, 
която е втора употреба, възстановена към фабрично състояние или 

приведена чрез отремонтиране в изправно състояние. Претенцията за 
кешбек може да бъде направена само чрез cashback.audio-technica.eu  

2.3.       Максимум 5 отговарящи на изискванията продукта могат да 

бъдат претендирани от Участник по време на промоцията. Може да се 

подава само 1 претенция за избран продукт. 

https://cashback.audio-technica.eu/


2.4.       Изцяло попълнените и правилни формуляри за претенция, 

заедно с копие на оригиналната разписка и оригиналния баркод, 
изрязан от опаковката на Промоционалния продукт, трябва да бъдат 

получени не по-късно от 14 февруари 2021 г. чрез онлайн подаване с 
помощта на формуляра за претенция, който е наличен на cashback.audio-

technica.eu. Ще бъдете помолени да предоставите подробните си лични 

данни, включително подробни данни за плащане. След като се получи 

претенция, потвърждение за получаване ще бъде изпратено по имейл. 

 
2.5.       Всяка претенция за кешбек е ограничена до еднократна 

употреба и не може да се използва заедно с други промоционални 

ваучери или оферти за кешбек за който и да е продукт на Audio-

Technica, както е указано в член 3.1. 

2.6.       Доказателството за покупка трябва да бъде четливо копие от 

разписката за продажба на дребно или фактура с ДДС, като ясно се 

виждат името на търговеца на дребно, датата на покупка, името на 

продукта и покупната цена. Документацията, подадена за тази оферта, 

няма да бъде върната. 

2.7.       Audio-Technica ще достави кешбека, както е указано в член 

3.1., чрез BACS трансфер в рамките на 28 дни от валидирането на 
Вашата претенция. Организаторът ще извършва банков превод само по 

сметка, която е открита в държавата, в която сте направили покупката 

на продукта на Audio-Technica. 

2.8.         Справки за кампанията и запитвания, свързани с Вашата 
претенция, може да се изпращат на audio-technica@promotion-update.com  

  

ЧЛЕН 3. КЕШБЕК 

3.1.       Офертата за кешбек е посочена по-долу срещу съответните продукти: 

 

Име на модела Стойност на кешбек в местна валута 

BGN 

ATH-M50xBT  

 
40 

ATH-ANC900BT 

 
55 

ATH-SR50BT 40 

https://cashback.audio-technica.eu/
https://cashback.audio-technica.eu/
mailto:audio-technica@promotion-update.com


 

ATH-CKS5TW 

 
30 

ATH-LPW30TK 

 
45 

ATH-LPW50PB 

 
55 

ATH-LP5x 

 
55 

 

 3.2.       Формулярът за претенция за кешбек не може да бъде заменен 

за пари в брой.  

3.3.       Когато плащането на кешбек представлява подлежаща на 

данъчно облагане печалба, данъчното задължение е за получателя. 

Съответно, ако Вашата банка Ви таксува, тези такси ще бъдат 

приспаднати от Вашата банка от сумата на кешбека. 

3.4.       В случай че Клиентът върне продукта на продавача, Участникът 

няма да има право на претенция за кешбек и всяка такава претенция ще 

бъде отхвърлена след това.  За избягване на съмнение тази клауза по 

никакъв начин не забранява правото на клиента да упражнява 

приложимите си законови или гаранционни права. 

ЧЛЕН 4. ОРГАНИЗАТОР 

4.1.       Организатор е:  Audio-Technica Europe Организаторите си 

запазват правото да оттеглят промоцията по всяко време. 

ЧЛЕН 5. ДАННИ 

След регистрацията участникът ще предостави личните си данни 
на Audio-Technica и те ще бъдат прехвърлени към офис на Audio-

Technica, както и на агенти на компанията, за да извършат промоцията 

и да проведат маркетинг и анализ на контрола на качеството. Audio-

Technica и агентите на компанията носят отговорност за сигурното 
съхраняване, обработване и прехвърляне на личните данни на участника 

изцяло в съответствие с приложимите местни закони и подзаконови 

нормативни актове за защита на данните. Чрез регистрацията 

участникът се съгласява с настоящите правила условия. Като маркира 

съответното поле в онлайн формуляра за регистрация, участникът също 



се съгласява организаторът Audio-Technica, лица, свързани с 

компанията, и/или техни агенти да обработват данните му за целите на 
консултиране на участниците за други промоции, нови продукти и 

услуги, както и за бъдещ маркетинг и анализ на контрола на качеството. 

Всеки път, когато получите промоционално електронно съобщение, ще 

имате възможност да се откажете. Участниците имат право да се 
консултират и да изискат поправка на информацията за тях, която се 

съхранява от организатора. Исканията трябва да се отправят към 
организатора на имейл адрес audio-technica-unsubscribe@promption-support.com  

За целите на тази промоция Audio-Technica ще упълномощи следната 

агенция за насърчаване на продажбите (наричана по-долу „АГЕНЦИЯ“): 

Benamic 

IDA Business & Technology Park, 

Ring Road, Kilkenny, 

Ирландия 

АГЕНЦИЯТА има право да обработва, инспектира и предохранява всички 

данни, подадени в контекста на промоцията за кешбек, по такъв начин, 

че да гарантира спазването на приложимия закон за защита на данните. 

ЧЛЕН 6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

6.1.       Не се приема отговорност за претенции, които са изгубени, 

забавени или не са получени до крайния срок. 

6.2.       Претенциите ще бъдат дисквалифицирани, ако са непълни или 

нечетливи. Отговорност на Участника е да гарантира, че са предоставени 

достатъчно подробни данни за обработване на претенциите. 

6.3.       Audio-Technica не носи отговорност за каквито и да е разходи, 

направени от участника във връзка с промоцията. 

6.4.      Audio-Technica не носи отговорност за забавени претенции от 

какъвто и да е характер по отношение на тази промоция.  

6.5.       Audio-Technica не носи отговорност за неизпълнение на тази 

оферта, когато такова неизпълнение е причинено от последващи 

обстоятелства, равнозначни на непреодолима сила (което означава: 
извън разумния контрол на Audio-Technica), и/или събития, които без 

вина на нито една от страните правят изпълнението невъзможно или 

водят до неспособност за задоволително изпълнение. 

mailto:audio-technica-unsubscribe@promption-support.com


6.6.       Audio-Technica си запазва правото да оттегли тази промоция 

по всяко време и/или да промени едностранно правилата и условията, 

без да носи отговорност за това. 

ЧЛЕН 7. ЮРИСДИКЦИЯ 

7.1.       Тези условия се регулират от законите на държавата, в която сте закупили продукта, като 
попадате под изключителната юрисдикция на компетентните съдилища в тази държава. 
 


