
Условия за участие: 

Доброволно изтегляне от пазара на VARTA Power Bank 
5200 

Доброволното изтегляне на продукта от пазара се организира от VARTA 
Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Елванген, 
Германия (по-долу наричано VARTA).  

То касае единствено код на партида с номер 28416CA на VARTA Power Bank 
5200 в сиво и сребристо. Всички други партиди VARTA Power Bank 5200, както и 
другите продукти VARTA Power Bank не са засегнати.  

Доброволното изтегляне от пазара се ограничава до периода 01.08.2018 до 
31.10.2018 и дава право на възстановяване на цената на закупуване в размер 
на 20 евро. Само засегнатите продукти, които са произведени в рамките на 
посочения КОД НА ПАРТИДА и чието притежание купувачът може еднозначно 
да докаже с продуктови снимки и респ. доказателство за купуване или копие от 
фактура, дават право на възстановяване на цената в горепосочения период. 
Последващите регистрации не могат да се взимат под внимание за 
доброволното изтегляне от пазара.  

Регистрацията за възстановяване на цената на закупуване на засегнатите 
продукти е възможна изключително и само в Интернет и връчването на 
заявката вкл. всички нужни документи трябва да се извърши до 31.10.2018 г. 
По-късните изпращания / регистрации не могат да се вземат под внимание. 
Важи датата на постъпване на регистрацията.  

Засегнатите продукти са: 

VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 101 111 – цвят: сребрист) 
VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 201 111 – цвят: сив)  

Продуктови детайли ще откриете на 
http://www.varta-consumer.com  

Засегнат код на партида: 28416CA  

Възстановяване на цената на закупуване на засегнат продукт: 20 евро 

Всички други продукти на VARTA остават незасегнати от изтеглянето на 
продукта и не са засегнати продукти.  

Документи за връчване и процедура за доброволното възстановяване на 
цената на закупуване са: 
Качване на индивидуални продуктови снимки на засегнатите продукти, които 
доказват актуалното притежание на продукта.  
На продуктовата снимка трябва да са добре четими следните данни: 
Типова табелка (вж. задната страна на продукта) с код на партида и 
индивидуален код на заявка.  



 
Възстановяването на цената на закупуване е възможно само еднократно за 
продукт. 
VARTA си запазва правото да поиска доказателства за покупката или копия от 
фактурата в оригинал и да ги прегледа, да провери всички регистрации и 
изпращания за спазване на тези условия за участие и при нужда да поиска 
липсващи квитанции. 
 
Регистрацията може да се извърши на следния линк: 
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
 
Участниците трябва да имат постоянно местожителство и валидна SEPA 
банкова сметка. Участниците трябва да са навършили 18 години.  
 
Тази оферта не важи за препродаващи и търговци. Моля, обръщайте се като 
препродавач и търговец към Вашия дистрибутор или директно към VARTA.  
 
Дефинираната цена на закупуване ще се преведе от marken mehrwert AG по 
правило в рамките на 4 седмици след успешна регистрация на посочената при 
регистрацията SEPA сметка. Изплащането на цената става изключително и 
само чрез SEPA превод. Не се извършва плащане в брой, паричен превод или 
плащане с чек. VARTA не е отговорна за банковите такси, които се начисляват 
за получаване на цената от кредитните институти.  
 
За извършването на "доброволното изтегляне от пазара" VARTA използва 
следната агенция:  
 
marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, D-68163 
Манхайм.  
 
Агенцията е оправомощена при спазване на защитата на данните да обработва 
изпратените документи в рамките на тази акция и да разглежда, както и да 
запазва Вашите данни. Ако изникнат въпроси или се поискат допълнително 
документи, агенцията сама ще се свърже с Вас.  
 
Допълнителна информация за защитата на данните:  
Личните данни като име, адрес и др. се запазват от VARTA респ. от 
изпълнителната агенция само за продуктовата регистрация и в рамките на тази 
акция, обработват се и след приключеното изпълнение на регистрацията се 
изтриват. Тези данни се третират строго поверително, не се предават на трети 
лица и не се използват за рекламни цели.  
Като цяло важи общата декларация за защита на данните на VARTA.  
 
Продуктовата регистрация, която е нужна за участието, е изключително и само 
възможна през Интернет. След изплащане на цената на закупуване данните се 
съхраняват за период от 6 месеца и след това се изтриват.  
 
VARTA си запазва правото да не обработва регистрации и изпращания с 
непълни, грешни, подвеждащи, променени или незаконни данни.  
 

http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall


Ако участникът в рамките на 4 седмици след изпращането на документите си не 
получи обратно съобщение от VARTA, ние го умоляваме без подкана да 
изпрати имейл на Varta@markenmehrwert.com.  
 
Моля, имайте предвид, че комуникацията по имейл става само на немски или 
английски.  
 
Участниците, които изпращат непълни данни/документи, ще бъдат уведомени и 
помолени в срок от 7 дни да предоставят липсващите документи. Срокът 
започва да тече от датата на уведомяването. Ако някой участник не спази 
срока, респ. отново изпрати непълни документи, правото на получаване на 
сумата отпада.  
 
Всички разходи за телефон и Интернет, които са възникнали при качването на 
информация, данни, продуктова информация и снимки на адрес  
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
трябва да се поемат от самия участник.  
 
VARTA има право да изключи клиенти от възстановяването на цената, ако те не 
отговарят на условията за участие, нарушават ги, посочват неверни лични 
данни, използват нечестни помощни средства и/или се опитват да участва по-
често в акцията, отколкото това позволяват настоящите условия на участие. 
Ако е налице причина за изключване, VARTA има право и впоследствие да 
поиска обратно възстановената цена.  
 
VARTA си запазва по всяко време правото да проверява всички изпратени 
документи за възможна злоупотреба и изрично да предприема правни стъпки в 
случаи на подозрение. 
 
VARTA има право да прекрати предсрочно доброволното изтегляне от пазара 
или да промени по време на периода на акцията условията за участие. Това 
важи по-специално за случаите на форсмажор и за случая, в който правилното 
изпълнение на акцията не може да се гарантира поради технически и/или 
правни съображения. Условията за участие важат от 01.08.2018 г.  
Актуално валидната версия на настоящите условия за участие по време на 
периода на регистрация по всяко време е на разположение на 
https://www.markenmehrwert.com/campaign/varta/tnb.  
 
С регистрацията участникът приема условията на участие и си гарантира 
верността на данните.  
 
Така лесно ще получите цената на закупуване обратно: 
 

1. Проверете на базата на кода на партидата дали притежавате засегнат 
продукт. Номерът на партидата се намира от задната страна на 
продукта.  

2. Моля, прочетете условията за участие преди регистрацията. 
3. Отидете в Интернет на http://www.varta-consumer.com/en/service/power-

bank-5200-recall и изберете вашата страна. Тук ще откриете всяка 
необходима информация и ще попаднете директно на продуктовата 
регистрация. Регистрацията е безплатна и необходима. 
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4. Следвайте указанията на страницата за регистриране. За всички 
засегнати продукти ще се нуждаете от актуална и индивидуализирана 
с вашия личен код на заявка снимка и респ. при неясноти 
доказателство за покупка на засегнат продукт (фактура / квитанция). 

 
При запитвания и искания на разположение на участниците е имейл адрес за 
клиентско обслужване: 
 
Имейл:  
Varta@markenmehrwert.com 
 
Отговорността на VARTA за претенции за компенсация за щети, независимо по 
каква причина, се ограничава до тази точка. Отговорността на VARTA – 
независимо по каква причина – настъпва само когато щетата е причинена от 
виновно нарушаване на съществено договорно задължение по застрашаващ 
постигането на договорната цел начин или поради груба небрежност или 
предумисъл, дължащи се на VARTA. 
Ако VARTA е отговорна за нарушаването на договорно задължение, без да са 
налице груба небрежност или умисъл, отговорността се ограничава само до 
този обхват на щета, с чието възникване VARTA би трябвало да се съобрази 
при сключването на договора поради известните й към този момент 
обстоятелства. 
Претенциите за компенсация за щети съгласно Закона за продуктова 
отговорност и поради увреждане на живота, телесната цялост и здравето 
остават незасегнати от ограниченията на отговорността в горните точки. 
Горните изключвания и ограничения на отговорност важат по същия начин и за 
отговорността на органите, законните представители, служителите или другите 
помощници на VARTA. 
 
 
Не се приема правото на печатни, правописни, типографски или други грешки.  
VARTA не отговаря за всякакви последици, причинени от технически или 
редакционни грешки на уебсайта или за (последващи) щети, които могат да 
възникнат чрез ползването, презентацията, подготвянето или временната 
неналичност на уебсайта или линкове към други уебсайтове.  
 
Ако отделни разпоредби от настоящите условия на участие са частично или 
изцяло невалидни или станат такива или ако има пропуск, то валидността на 
условията за участие като цяло остава незасегната. VARTA и участниците се 
задължават в такъв случай да договорят разпоредба, която се доближава 
максимално до икономическата цел на невалидната. Доколкото не би имало 
разбирателство относно новата разпоредба, тези условия на участие ще се 
тълкуват без липсващата или невалидна разпоредба. 
 
 
Запазва се правото на промени и грешки.  
 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 
Елванген, Германия 
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