ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ ПОКУПКА НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ДИРЕКТНИ СОБСТВЕНИЦИ

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията за покупка на недвижими имоти – земеделски земи от
директни собственици е „Агрион Инвест” АД ЕИК 202437552, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ПК 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ №5, наричан за кратко в
общите условия „ОРГАНИЗАТОР”.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Общите условия на промоцията са публикувани на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА
www.agrion.bg. Цялата информация, свързана с провеждане на промоцията може да бъде
получена и от брокерите на Агрион - регионални представители на дружеството по места.
2.3. С участието си в промоцията участниците приемат и се съгласяват да спазват
условията и сроковетe на промоцията.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на цялата страна, като
организаторът си запазва правото да потвърждава всяка покупка поотделно, с оглед
интереса си към конкретните имоти.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие имат всички физически лица, собственици на земеделска земя,
живеещи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата
на промоцията, както и юридически лица, регистрирани съгласно законовите изисквания
на държавата по регистрация
4.2. За получаване на обявения бонус по промоцията се изисква предложението за
продажба да бъде направено от директния собственик и съответно да бъде прието от
организатора в рамките на периода на действие на промоцията, както и да бъде сключена
сделка за покупка на недвижим/и имот/и – земеделски земи от страна на организатора или
негово дъщерно дружество.
4.3. В промоцията нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА.
4.4. Промоцията не се комбинира с други бонуси,промоции и каквито и да било други
промоционални кампании, организирани от Агрион или негово дъщерно дружество, в това
число и с промоцията „Доведи приятел“.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 05.04.2021 г. и продължава до 24:00 ч. на 31.05.2021 г., като
важи за всички сделки, за които предложението за продажба е направено от директния
собственик и съответно прието от организатора в този период.
5.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на провеждане на
Промоцията, както и да я удължава по своя преценка.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
6.1. Всеки директен собственик, участик в промоцията, който продаде свои собствени
земеделски земи на организатора или негово дъщерно дружество, ще получи бонус от 30
лева на декар върху договорената продажна цена.
6.2. При всяка такава сделка, задължително рентата за текущата стопанска година 2020/2021 следва да остане в полза на Агрион, съответно на дъщерното му дружество –
купувач.
6.3. Промоцията важи само за сделки с директни собственици. Сделките чрез посредник са
изключени от обхвата на промоцията.
6.4. Бонусът ще бъде изплащан в деня на изповядване на сделката, ведно с продажната
цена на имотите, като се добавя към уговорената между страните продажна цена на
земеделската земя.
ЧАСТ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на
личните данни, да събира и обработва лични данни, предоставени от участниците в
промоцията, единствено за целите, по повод и във връзка с участие в промоцията,
покупката на земеделски земи и предоставяне на ценова и маркетингова информация.
ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време,
обявявайки това на своя уебсайт (www.agrion.bg) и Facebook страница
(https://www.facebook.com/agrion.bg), в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на
правилата или ако настъпят други налагащи прекратяване обстоятелства.

