
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОНЯТИЯ 

Тези правила определят механизма на промоцията на INSPIRE и уреждат взаимоотношенията, 

които възникват във връзка с участието в нея между търговските фирми Бюти Иновейшън ООД 

и Инспайър Хеър ЕООД, притежатели на марката INSPIRE и клиентите, включени в нея 

1.Подарък получава всеки клиент, който отговаря на следните условия: 
1.1.Бил е клиент на салона в диапазона 20.11.2020 от 09.00ч до 00.00 на 24.12.2020 
1.2. Клиент е всеки, който: 
А) е записал, явил се и заплатил своята  процедура в някой от салоните Inspire, описани в т.10.  
Или 
Б) е закупил продукт от салони Inspire 
1.4. Клиентът по предходната точка си е направил някоя от следните процедурите: дамско 
подстригване и стайлинг, детско подстригване и стайлинг, мъжко подстригване и стайлинг, 
стайлинг със сешоар или преса, прическа, боядисване, маникюр, терапия, покупка на продукт 
1.5.Има попълнена коледна карта и валиден мейл и телефон. 
 

2. Подаръците : 
2.1. са еднократни 
2.2. се ползват или получават след уведомяване за спечеления подарък по мейл в срок до 1 
месец. Непотърсени подаръци след този срок остават в салона. 
2.3. включват безплатни процедури включващи:  
А)боядисване с до 2 броя бои Illumina , Koleston 
Б)грижа с Алтерна като се заплаща цената на основната услуга -подстригване, боядсиване или 
сешоар, а грижата с Алтерна е безплатна.  
Е) маникюр с гел лак с  или без сваляне 
2.4. включват безплатни продукти включващи:  
а) продукти за домашна грижа, включително термозащита ЕИМИ, EIMI Dry me сух шампоан,  
EIMI Root пяна в корена и др. 
2.5. включват от -20 до -40% отстъпки за  
А) продукти от стилаж 
Б) маникюр с гел лак  
В) боядисване  
Г)грижа с Алтерна  
2.6 Подаръците могат да се ползват след 25.12.2020 като: 
А) за ползване на подарък процедури и/или отстъпки за процедури се уговаря и записва час по 
телефона и на място се показва Коледната картичка от нас за удостоверяване на наградата  
2.7. Ако в срок от 2 месеца от 25.12.2020 , до 25.02.2021 подаръкът не бъде потърсен , то 
подаръкът се счита непотърсен и неизползван и остава за съответния салон като клиентът се 
съгласява,че  няма никакви претенции по отношение на това 
2.8. Подаръците-грижи и подаръците отстъпки за грижа  могат да се ползват в комбинация с  
дамско подстригване и стайлинг, детско подстригване и стайлинг, мъжко подстригване и 
стайлинг, стайлинг със сешоар или преса, прическа, боядисване като се приспада левовата 
равностойност на подаръка -съответната грижа в лева от пълната цена от менюто. Цените на 
услугите вижте в секция Цени 
2.9. Подаръците-безплатно боядисване включва използването на до 2броя бои Колестон или 
илумина  като допълнителните услуги като сешоар, подстригване, грижа се заплащат по 
пълната цена от менюто. Цените на услугите вижте в секция Цени 
2.10. Подаръците-отстъпки за боядисване включват отстъпки върху процедурите боядисване 
или балеаж, не включва матиране, като отстъпките са само върху продуктите за боядисване 



Допълнителните услуги като сешоар, подстригване, грижа се заплащат по пълната цена от 
менюто. Цените на услугите вижте в секция Цени 
 
 
3. Инфо карта се попълва от всеки клиент по смисъла на т.1. като за валидно попълнена се 
счита: 
А) вярно попълнен и валиден мейл и телефон 
Б) отметнати всички въпроси 
В) отметка за съгласие за обработката на ЛД 
3.1. При неотговаряне на някое от горните условия в т.3 картата се счита за невалидна и 
клиентът не участва в промоцията като клиентът се съгласява че няма никакви претенции за 
това  
 
4. Клиентът може да посещава бъде клиент по смисъла на т.1 колкото пъти желае и в колкото 

салони пожелае като всеки път ще попълва инфо карта 

5. Подаръците не може да бъде заменян за пари и/или услуги в салона. 

6. Подаръците не може да бъдат комбинирани или натрупвани с др. отстъпки и промоции в 

салона. Ако в салона се провеждат паралелни промоции или кампании, клиента може да 

избере само една от офертите, от която да се възползва като уговори и запише нов час за 

ползването на другата. 

7. Уведомяването за това какъв е вашия подарък ще получите с нашата Коледната картичка. 
Изпращането й ще стане на 25.12.2020 или най -късно до 2 дни след тази дата.Марката не носи 
отговорност за неполучаване н картичката при: 
А) невалиден , грешен или нечетливо написан мейл 
Б) проблеми свързани с Интернет доставчика и интернет трафика 
В) др. независещи от марката причини 
 
8.За да се възползвате от подаръка трябва да представи Коледната картичка, получена по мейл 

на рецепция на телефона си 

9.Подаръците, свързани с услуга могат да се ползват след предварително запазване на час в 

съответния салон. Подаръците - продукти може да се получат веднага след получаването на 

мейла. 

 

10.Адреси на салоните: 

Inspire-Paradise, ул.Сребърна 2, кв. Хладилника, тел.:0888 887 252 

Inspire- Bulgaria blvd.,ул.Пирин 91, кв.Манастирски ливади, тел.: 0888 855 705 

Inspire-Mladost,Цариградско шосе 54Б,сграда GrafiXр тел.: 0879 19 20 21 

Inspire- Business Park, Бизнес парк София,сграда 2,Младост 4, тел.: 02/4444 333, 0888 88 97 46. 

10. Срок на кампанията: от 20.11.2020  до 25. 12.2020 
 
11. Изменение на промоцията  
11.1.Програмата,срока, както и предлаганите промоции, отстъпки и подаръци могат да бъдат 
прекратявани, променяни, заменяни от страна на салони INSPIRE във всеки един момент. 
Промяната се извършва с публикуването й на сайта, считано от датата на публикацията или 
друга изрично посочена дата. 
 



12. Участието на клиент в Промоцията се прекратява едностранно при неизпълнение на 
задължения от страна на Клиента, недобросъвестно използване, манипулиране ни/или опити 
за манипулиране, или по други начини, нетипични за нормално ползване за лични цели  
 
13. Ограничаване на отговорността  
13.1. салони INSPIRE не носи отговорност за неизпълнение или грешки при изпълнение на 
промоцията поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон и 
неизправности в обслужващата техника, които не са причинени по вина на салони INSPIRE  
13.2.. салони INSPIRE не носи отговорност  за представяне на друг за клиента  и неправомерно 
взет подарък 
 
14. Лични данни  
14.1.При участието в промоцията клиентът се съгласява негови лични данни да бъдат 
обработвани от салони INSPIRE, включително да се предоставят и на трети лица, доколкото 
това е необходимо за осигуряване предоставянето на промоциите и условията по промоцията  
14.2. Приемайки настоящите условия клиентите изрично се съгласяват салони INSPIRE да 
изпраща информация за продукти, отстъпки и промоции, както и на други рекламни материали 
и оферти. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни материали и оферти, може да 
уведоми за това салони INSPIRE, следния и-мейл:office@inspirebg.com 
 


