
ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА ПРОМОТИВНАТА  ПРОГРАМА 

"На крилјата на убавината" 

ОД АВОН КОЗМЕТИКС 

 

ОДДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР 

1.1. Промотивната програма "На крилјата на убавината" (во понатамошниот текст 

"Програмата") ја организира ДРУШТВОТО " АВОН КОЗМЕТИКС ДООЕЛ Скопје, со седиште во 

Скопје, општина Центар, на ул Кукушка бр.8 во Скопје со ЕМБС 5927412 и ДБ 4030004527918 (во 

понатамошниот текст "Организатор" или "Авон"). 

1.2. Организаторот може да пренесе дел од организацијата на Програмата на трети страни. 

Организаторот ќе ги обезбеди техничките и комуникациските средства за спроведување на 

Програмата и наградите за победничките учесници. 

 

ДЕЛ 2. ОПШТИ ПРАВИЛА 

2.1. Овие Општи правила и услови (во понатамошниот текст "ОПУ") се објавуваат на почетокот 

на Програмата на официјалната веб страница на Организаторот за целото времетраење на 

Програмата. 

2.2. Организаторот го задржува правото да го измени или дополни ОПУна Програмата во било 

кое време, при што промените стапуваат на сила по нивното објавување на официјалната веб 

страница на Организаторот. 

2.3. За време на целото времетраење на Програмата, сите засегнати страни можат да покренат 

прашања во врска со неговото однесување кон деталите за контакт подолу. 

 

ДЕЛ 3. ТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

3.1. Програмата ќе се реализира во период помеѓу 00:00 часот на 27 февруари 2018 и 14:00 часот 

на 30-ти април 2018 година. 

3.2. Времетраењето на Програмата ги опфаќа периодите на кампањата на организаторот К04, 

К05 и К06. 

 

ДЕЛ 4 ПРАВО НА УЧЕСТВО 

4.1. Учесник во Програмата може да биде секое правно способно лице / правно лице со 

престојувалиште / регистрирано седиште на територијата на Република Македонија  кое / кој во 

текот на целиот период на Програмата ги исполнува условите опишани овде. 

Општо земено, Програмата е насочена кон, но не ограничувајќи се на, клиентите на 

Организаторот, претставниците, продавачите и / или менаџерите на зони. 

4.2. Следниве не смеат да учествуваат во Програмата: 

4.2.1. лица на возраст под 14 (четиринаесет) години или ставени под целосна судска 

онеспособеност; и 

4.3. Малолетните лица и делумно неспособните лица можат да учествуваат со согласност на 

нивниот родител или законски старател. Согласноста се смета за доделена врз основа на 

фактичкото учество во Програмата согласно правилата подолу. 

4.4. Учесниците нема да ги пренесат или да им ги пренесат на трети лица нивните права и 

обврски, кои произлегуваат од нивното учество во Програмата. 



 

ДЕЛ 5 УЧЕСТВО И ПРОВЕРКА НА ПРОГРАМАТА 

5.1. За учество во Програмата, секој учесник треба да го стори следново: 

5.1.1. да порача производи на Avon со вкупна вредност од најмалку 600 ден. од  брошурата 04 

на Avon од стр. 2 - 31, задолжително вклучувајќи најмалку една маскара од стр. 3-7, со цел да се 

добие 1 (една) пеперутка; 

5.1.2. да порача производи на Avon со вкупна вредност од најмалку 600 ден. од брошурата на 

Avon 05 од стр. 3 - 35, задолжително вклучувајќи и еден козметички производ Avon Works од 

стр.3-5 (масажерот е исклучен), со цел добие 1 (една) пеперутка; и 

5.1.3. да порача производи на Avon со вкупна вредност од најмалку 600 ден. наведени од 

брошурата 06 на Avon од стр.4-31, задолжително вклучувајќи и кој било кармин од стр.24-25, со 

цел да се добие 1 (еден ) Пеперутка. 

 

5.2. Со почетокот на учеството во Програмата, Учесникот е обврзан со овие ОПУ, како што е 

изменета или дополнета од време на време, и се согласува да ги почитува условите, правилата и 

условите на Програмата. 

5.3. Во случај некој учесник да се обиде да ја манипулира Програмата на кој било начин, 

Организаторот ќе го отстрани од учество. 

5.4. Учесникот може да ги замени собраните пеперутки за порачување на еден од специјалните 

производи по промотивна цена од 19 ден. 

5.5. Со цел да го добиете посакуваниот AVON производ/комплет во порачката треба да се наведе 

шифрата на избраниот производ/комплет од асортиманот на производи на Avon, наведена во 

брошурите 05 и 06 на Avon. 

5.6. Видот и опсегот на специјални производи на Avon достапни за учесникот и цените што се 

применуваат за нив се одредуваат врз основа на бројот на пеперутките собрани од одреден 

учесник, при што се применуваат следниве прагови/резултати: 

5.6.1. 2 пеперутки; 

5.6.2. 5 пеперутки; и 

5.6.3. 10 пеперутки. 

 

5.7. За да можат да ги добијат и / или да ги откријат поените од пеперутките, учесникот ќе го 

достигне нивото на потрошувачка и ќе ги купи задолжителните производи, како што е наведено 

во чл. 5.1. погоре, и / или ќе избере и бара специјални производи на Avon по посебни цени, во 

рамките на еден ист редослед, поставен со еден ист трговски претставник на Avon во периодот 

од C04 до C06. 

 

5.8. Учесникот има право да ги искористи собраните Пеперутки, почнувајќи од почетокот на 

кампања 05 и до крајот на кампања 06 (односно, крајот на Програмата). Сите Пеперутки, кои не 

се искористени до тој датум, истекуваат и не можат да се користат за да се порачаат производи 

на Avon по специјални цени подоцна. 

 



5.9. Програмата не го ограничува бројот на пеперутките кои учесниците може да ги освојат и / 

или бројот на специјални производи на Avon по специјални цени, што може да ги порачаат во 

замена  на собраните пеперутки. 

 

5.10. Специјаните производи на Avon кои се нудат по посебни цени може да се порачаат по ист 

ред со кој учесникот го достигне прагот потребен за купување на саканиот производ (како што 

е утврдено во член 5.6 погоре). 

 

5.11. Промотивната цена на специјалните производи на Avon, како замена за пеперутките, не е 

вклучена во исполнување на условот од 600 ден. (како што е определено во член 5.1 погоре) за 

освојување на друга пеперутка. 

 

5.12. Организаторот ќе ги извести претставниците на Авон за билансот на пеперутките преку 

СМС по завршување на кампањите 04 и 05. Претставниците на Авон, исто така, можат да го 

следат билансот на поени пеперутки преку нивната корисничка сметка на претставничката 

интернет-страница на Avon. 

5.13. Понудата е валидна додека трае залихата. 

ДЕЛ 6. ПРАВА И ОБВРСКИ 

6.1. Организаторот нема да биде одговорен за неискористените пеперутки или задоцнетите 

производи/комплети кога тоа се должи на следново: 

6.1.1. производот не може да се испорача или да се добие поради неможноста на учесникот и / 

или неговиот родител / старател да се идентификува себеси и / или да ја добијат наградата или 

поради други технички и / или правни пречки поврзани со конкретниот победник Учесник и / 

или неговиот родител / старател; 

6.1.2. вина на учесникот со претставникот на Авон на Учесник, кој постапувал со налогот; и 

6.1.3. неможноста да се додели наградата поради околностите на виша сила, регулаторни или 

законски ограничувања или други слични околности. 

6.2. Организаторот нема да биде одговорен при појава на околности надвор од неговата контрола 

- настани од виша сила, случајни настани, проблеми во глобалната интернет-мрежа, услуги што 

ги даваат трети лица надвор од контрола на организаторот и слично. 

6.3. Организаторот нема да биде одговорен за какви било технички пречки или проблеми, 

оневозможувајќи учество во Програмата. 

6.4. Организаторот ќе има неотповикливо право целосно да ја раскине Програмата во секое 

време, со тоа што ќе го објави на својата веб-страница, во случај на откривање на злоупотреба 

или повреда на ОПУ или ако настане друга околност со престанување со мандат. Во такви 

случаи, Организаторот нема да му должи никаков надомест на Учесниците како резултат на 

престанок на Програмата. 

6.5. Организаторот го задржува правото да им забрани на Учесниците да учествуваат во 

Програмата, кога не ги исполнуваат условите за учество или ги прекршуваат одредбите на ОПУ. 

6.6. Организаторот се обврзува да го ослободи Учесникот од учество во Програмата, ако тој 

писмено го изразил тоа до контакт деталите, обезбедени од страна на Организаторот. 

 



ДЕЛ 7. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

7.1. Програмата ќе се спроведува во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните 

податоци (ЗЗЛП). Организаторот, во својство на контролор за лични податоци (регистриран во 

Регистарот на контролори на податоци, кој се води во Комисијата за заштита на лични 

податоци), е должен да ги собира, обработува и чува личните податоци на учесниците во 

Програмата, во усогласеност со одредбите на Законот, само за целите на спроведување на 

Програмата. Организаторот гарантира и претставува дека личните податоци на учесниците нема 

да се обработуваат за други цели. 

7.2. Со учество во Програмата Учесниците и / или нивните родители / старатели ја даваат својата 

експлицитна согласност за нивните лични податоци (имиња, адреса, податоци за контакт - 

телефон, електронска пошта, итн.) кои треба да ги соберат и обработат Организаторот за целите 

на, како и во однос на спроведувањето на Програмата. 

7.3. Секој Учесник има право да пристапува и да ги корегира своите лични податоци во 

согласност со Законот. Секој Учесник има право во писмена форма да побара од Организаторот 

да ги избрише, исправи или да ги блокира неговите лични податоци, чие собирање и обработка 

кои не се во согласност со барањата на Законот за заштита на лични податоци, на контактните 

податоци што ги доставил Организаторот. 

 

ДЕЛ 8. РАЗНО 

8.1. Контактите на организаторот се: 

АВОН КОЗМЕТИКС ДООЕЛ, Кукушка 8, 1000 Скопје, Македонија, тел: 02 3243 800, 

mk.info@avon.com.   

8.2. Овие ОПУ ги сочинуваат комплетните правила кои го регулираат спроведувањето на 

Програмата и учеството во неа. Сите прашања, кои не се експлицитно изречени овде, ќе бидат 

регулирани со одредбите на македонското законодавство. 

8.3. Сите спорови помеѓу организаторот и учесниците, кои произлегуваат од ОПУ или во врска 

со тоа, спорови, кои произлегуваат од или во однос на нивното толкување, невалидност, 

извршување или неизвршување, како и за пополнување на празнините во правилата или нивно 

приспособување кон нови околности, ќе се решаваат со заеднички писмен договор. По неуспехот 

да се постигне договор, спорот ќе го реши надлежниот основен суд. 

8.4. ОПУ се изготвени на македонски јазик. 

8.5. ОПУ влегува во сила на 27 февруари 2018 година и ќе важи за целиот период на Програмата 

и до конечното решавање на сите поврзани со него односи. 
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