МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул.8-ми Септември 16/1
Хипериум Бизнис Центар 2-ри кат
1000 Скопје, Македонија
T: +389 (0) 2 30900 67
service.mk@cashbackworld.com

#РадостзаПодароци
Оваа Игра е бесплатна и подлежи на овие Правила и услови и другите применливи
прописи.
За учество во оваа Игра не е потребна никаква посредна или непосредна уплата на
одреден износ (влог) од страна на Учесниците.
Резултатите од учеството во Играта ќе се базираат единствено врз основа на
остварените резултати во видео играта и бројот на реализирани купувања преку
Cashback World и нема да зависат од било каква случајност или од некој иден
неизвесен настан во Играта (како извлекување или сл.).
Со учество во овaa Игра, Вие се согласувате со овие Правила и услови и ќе се
подразбира дека ги исполнувате сите услови за квалификација за учество кои се
наведени во текстот подолу.
Организатор на Играта
Организатор на играта #РадостзаПодароци е Друштво за трговија и услуги
МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 6682731 и ЕДБ 4057011511739
Времетраење на играта
Играта #РадостзаПодароци ќе започне на 03.12.2018 и ќе трае до 28.12.2018
Подарок
- Еден SONY PS4 500GB SLIM BLACK JET BLACK;
- Добитникот ќе може да го подигне подарокот од просториите на МАЈВОРЛД
МАКЕДОНИЈА во рок од 5 дена од денот на неговото објавување на веб-сајтот на
МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА;
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- Подарокот не може да се замени ниту да се бара негова противвредност во пари
и не е пренослив на друго лице.
Услови за учество во Играта
- Секое лице - член на Cashback World кое ќе направи најмалку пет купувања преку
Cashback World во периодот на траење на Играта и кое ќе земе учество во онлајн
видео играта која е поставена на www.cashbackworld.com/mk ;
-Во играта може да учествуваат сите ново регистрирани членови на Cashback World
како и сите претходно регистрирани членови на Cashback World;
-Право на учество во играта немаат вработените во МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје како и членовите на нивните потесни семејства.
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Начин на учество и тек на играта
- Членот со најава на својата онлајн канцеларија на www.cashbackworld.com/mk ќе
има пристап до посебен линк кој ќе води до онлајн видео играта;
- Целта на онлајн видео играта е да се соберат сите подароци кои паѓаат;
- Учесникот, во онлајн видео играта има три ,,животи’’, прикажани на горниот лев
агол како мали бели кутии;
- Со секој испуштен подарок учесникот губи еден ,,живот’’;
- Онлајн видео играта е успешно завршена кога сите подароци се собрани, за што
се прикажува известување за успешно завршена игра;
- Учесникот ја губи онлајн видео играта, доколку не ги собере сите подароци и ги
изгуби сите ,,животи’’, за што ќе добие известување за изгубена игра;
- Секој член може да ја игра онлајн видео играта неограничен број пати, со тоа
што во текот на еден ден кон онлајн видео играта може да пристапи само еднаш;
- Онлајн видео играта се игра преку интернет и може да се игра на мобилен
телефон, таблет или компјутер.
- Во кругот на потенцијални добитници ќе влезат членовите кои:
 Успешно ја одиграле онлајн видео играта најмалку еднаш;
 Направиле најмалку 5 купувања преку Cashback World во периодот на
времетраење на Играта;
 Ги прифаќаат правилата на Играта;
- Победник во Играта е членот кој успешно ја одиграл онлајн видео играта и кој
остварил најголем број купувања преку Cashback World во периодот на траење на
Играта.
*сторнирани купувања нема да бидат земени во предвид
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Процес на селекција
- Победникот на Играта ќе биде утврден од страна на Комисија формирана од
МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА, која ќе изврши преглед на бројот на направени купувања
и увид во остварените резултатите од онлајн видео играта по Учесник;
-Победникот ќе биде објавен на веб страната www.cashbackworld.com/mk на
11.01.2019 година;
- Организаторот го задржува правото на проверка на валидноста на учеството во
Играта како и правото за дисквалификација на учесниците коишто учествувале во
Играта спротивно на наведените правила;
- Одлуката на Комисијата е конечна и против неа учесниците немаат право на
приговор.

Организаторот на Играта го задржува правото да ги промени овие Правила ако е
тоа потребно од правни и технички причини. За сите евентуални промени на овие
Правила учесниците ќе бидат известени на веб-сајтот www.cashbackworld.com/mk.
Продолжувањето со учеството во Играта по објавувањето на променетите правила
се смета за прифаќање и согласност со промените.
Организаторот на Играта може да го прекине спроведувањето на Играта во случај
на виша сила или технички дефект и тоа во период потребен за отстранување на
последиците од вишата сила, односно техничкиот дефект.
Во случај на прекин на Играта, Организаторот на Играта преку веб-сајтот
www.cashbackworld.com/mk ги известува учесниците во Играта за прекинот на
Играта, за причините поради кои се прекинува играта, како и за датумот на прекин
на Играта.
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