
Официјални правила на кампањата 

“ОРАЛ Б 30 дневна гаранција за враќање на пари„ 

Период на траење 15.09 – 30.06.2023 година 

 
Член 1  

Организатор на наградната игра 
 

Организатор на оваа кампања е Трговското Друштво НЕЛТ СТ ДООЕЛ Илинден, со седиште на ул. 
“32„ бр. 20, 1041 Илинден, Скопје, Република Северна Македонија (во понатамошниот текст 
„Организатор“). 
 

Член 2 
Име, времетраење и цел на наградната игра 

 
Кампањата “ОРАЛ Б 30 дневна гаранција за враќање на пари„ се однесува само на купувањето 
електрични четки за заби од брендот ОРАЛ Б, кој го увезува ТД НЕЛТ СТ дооел. 
Кампањата ќе почне на 15.09.2022 и ќе заврши на 30.06.2023 година. 
Цел на кампањата е рекламирање на производи од портфолиото на ОРАЛ Б. 
 

Член 3 
Територија каде што ќе се одвива кампањата 

 
Кампањата ќе се спроведе на територијата на Република Северна Македонија и важи за сите 
типови на објекти каде се продаваат електрични четки ОРАЛ Б, кој ги увезува Организаторот. 
 

Член 4 
Право на учество 

Учесник во кампањата може да биде секое лице кое наполнило 18 години, кои се граѓани на 

Република Северна Македонија и ги исполнуваат условите на учество (во понатамошниот текст 

„Учесници“).  

Правото на учество не е дозволено за вработените на Организаторот како и нивните блиски 
членови од семејството (деца, сопружници и родители). 
 

Член 5 
Механизам на кампањата 

 

Производи кои се вклучени во оваа кампања се електрични четки на ОРАЛ Б, кои ги увезува 
Организаторот.  
1. Секое заинтересирано лице (наведено во Член 4) кое сака да учествува во кампањата, 

потребно е да купи електрична четка од брендот ОРАЛ Б, кои ги увезува Организаторот во 
било кој објект на територијата на Република Северна Македонија.  

2. Учесникот треба да го користи производот согласно упатството за користење и не треба да 
има никакво физичко оштетување; 

3. Секој потрошувач кој ќе купи електрична четка за заби ОРАЛ Б има право да учествува само 
еднаш во оваа кампања, во целиот период на траење на кампањата. Задолжително да се чува 
фискалната сметка како потврда за купување. Износот кој ќе биде предмет на поврат, ќе биде 
истиот кој стои на фискалната сметка. 

4. Доколку производот не ги исполни очекувањата на Учесникот, истиот во периодот на траење 
на кампањата може да биде вратен во продажниот објект од каде е купен. Учесникот може 
да го контактира организаторот преку е-маил: officeneltst@nelt.com во рок од 30 дена од 
датумот на купување на електричната четка ОРАЛ Б заради враќање на истата или било каква 
информација која се однесува на кампањата. Во  меилот каде се бара поврат на средства, 
потребно е да се испрати и фискалната сметка како доказ. 

5. Организаторот откако ќе направи валидација на фискалната сметка потребно е на Учесникот 
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ќе му ја испрати целокупната документација (Изјава за враќање на пари и Изјава за обработка 
на лични податоци) потребна за пополнување, заради поврат на финансиски средства. 

6. Учесникот ги сноси трошоците за доставување на оригиналната фискална сметка, пополнета 
документација и електричната четка во продажниот објект, од каде и ја купил истата. 

7. По завршување на периодот предвиден за кампања, односно од 01.07.2023 нема да важат 
овие правила и поврат со враќање на финансиски средства нема да има. 

 
Член 6 

Услови за враќање 
 

1. Учесникот е запознаен со правилата; 
2. Го контактирал организаторот (пратил меил со барање за поврат, став 4, Чен 5); 
3. Доставува оригинална фискална сметка, пополнета изјава за враќање на пари и изјава за 

обработка на лични податоци (став 6, Член 5); 
4. Се придржувал до упатството за користење и одржување на производот. Производот се враќа 

исправен, неоштетен, во оригинално пакување со сите упатства во него; 
5. Откако сите четири точки од Член 6 се исполнети, се сторнира фискалната сметка и парите му 

се враќаат на Учесникот. 
6. Целокупната документација од Член 6 заедно со сторнирата сметка, продажниот објект ги 

доставува кај Организаторот. 
 

Член 7 
Информирмирање за кампањата 

 
Учесниците ќе бидат информирани за кампањата преку објавување на правилата на интернет 
страницата nelt.com/mk, како и преку пропаганден материјал на продажните места. 
За било какви прашања во врска со капмањата може да не контактирате на телефонскиот број: +389 
(0)2 25 81 971 во период од 09:00 15:00 часот. 

 
Член 8 

Согласност за користење на лични податоци 
 
Со учество во кампањата, учесникот се согласува да ги даде личните податоци на Организаторот, 
за користење при реализација на кампањата, без временско ограничување. Организаторот има 
право да ги користи личните податоци на секој учесник за потребите на кампањата. Организаторот 
не смее да ги користи податоците за било која друга намена, која не е во согласност со законот и 
ќе ги користи само за потребите на кампањата. Личните податоци на учесниците на наградната 
игра, ќе се користат само согласно Законот за заштита на лични податоци (Службен весник на 
Република Северна Македонија број 7/2005, 103/2008, 124/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014, 
153/2015 и 99/2016). 

 
Член 9 

Законски мерки 
 

Доколку постојат било какви недоразбирања помеѓу организаторот и учесниците во кампањата, 
истите ќе бидат решени согласно договорот.  
 
Ако двете страни не постигнат договор, конфликтот помеѓу организаторот и учесниците на 
кампањата, ќе биде решен од страна на судот во Скопје. 
 

 

ТД НЕЛТ СТ, доеел 


