Дизелор ЕООД
София
(02) 979 19 36
Пловдив (032) 69 59 99
Варна
(052) 30 81 18
www.dieselor.bg

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ
„Зареждай за телевизор!“

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящaтa промоционалнa активност (наричанa още „промоцията“) се
организира от „Дизелор“ ЕООД.
1.2 Изложените в този документ Официални правила и условия
промоцията са задължителни за всеки, който иска да вземе участие.
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1.3 Всички лица с участието си в настоящата промоция потвърждават, че са
се запознали с Официалните правила и условия и ги приемат.
1.4 „Дизелор“ ЕООД си запазва правото да променя и допълва Официалните
правила и условия, като заинтересованите лица носят отговорността сами да
се информират на официалния сайт на компанията www.dieselor.bg, където
са публикувани Официалните правила и условия в Раздел Промоции.
1.5. Повече информация за промоциите може да бъде получена на телефон
02/ 979 19 36 (на цената на един градски разговор) всеки ден в работно
време между 9.30 и 17.30 часа.

РАЗДЕЛ 2: УЧАСТНИЦИ

2.1 „Участник в промоцията“ може да бъде всяко лице, навършило 18 години
към датата на стартирането й, което живее на територията на Република
България.
2.2 Служители на „Дизелор“ ЕООД и членове на техните семейства, трети
лица (юридически или физически), които имат отношение към промоциите не
могат да вземат участие в нея.
2.3 Промоцията е валидна само за физически лица при плащане на момента
в брой, с кредитна или дебитна карта.
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РАЗДЕЛ 3: ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1 Промоцията се организира и провежда само на територията на Република
България като обектите, на които важи са упоменати на www.dieselor.bg,
Раздел Промоции, Промоция „Зареждай за телевизор!“. Конкретните адреси и
разположението на бензиностанциите на картата могат да бъдат намерени на
сайта в Раздел Бензиностанции.

РАЗДЕЛ 4: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1 Промоцията започва на 07.05.2019 г. в 00:00:00 часа и продължава до
01.09.2018 г. до 23:59:59 часа включително.
4.2 Организаторът си запазва правото за прекратяване или удължаване на
периода на промоцията. Информация за това ще може да бъде намерена
своевременно на сайта www.dieselor.bg в Раздел Промоции, Промоция
„Зареждай за телевизор!“.

РАЗДЕЛ 5: МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1 Обявенaтa промоция важи само за конкретния обект в момента на
продажбата.
5.2 Промоцията важи при плащане в брой, с кредитна или дебитна карта Visa
и Mastercard от страна на физически лица, навършили 18 год.
5.3 Всеки клиент, отговарящ на условията, който зареди 25 лв или повече
бензин или Топдизел, или 20 лв или повече пропан-бутан, получава Талон за
участие.
5.4 Всеки клиент, който попълни талон участва в ежемесечна и във финална
томбола.
5.5 Зареждането на 25 лв бензин и Топдизел или на 20 лв пропан-бутан
трябва да е направено за гориво от един вид и само от гориво без да се
включват и други закупени стоки. След приспадане на отстъпката, крайната
сума трябва да е равна на или да надвишава сумата от 25 лв (20 лв).
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5.6 Промоцията може да се съчетава с карта за отстъпка Дизелор,
Програмата за лоялност – Клубна карта Дизелор, както и лятната промоция
за подаръци срещу количество.
5.7 Всеки клиент, отговарящ на условията, може да участва повече от
веднъж.

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ

6.1 Клиентите, заредили 25 лв бензин или Топдизел, или 20 лв пропанбутан и попълнили Талон за участие, участват в ежемесечна томбола за
спечелване на ваучер за гориво на стойност 30 лв или на бутилка марково
уиски.
6.2 Всички клиенти, заредили гориво по начинът, отговарящ на условията,
участват във финалната томбола за спечелване 4 бр. телевизора 32 инча, 5
бр. поративни блутуут колонки и 4 кега бира.
6.3 Месечното теглене на участиците ще се извършва през първите 3
работни дни от началото на месеца, а имената на победителите ще бъдат
обявявани в на Фейсбук страницата за всички обекти, както и с табелка на
място в съответния обект.
6.4 Получаването на наградите се осъществява на място от обекта, като
клиентите получават ваучер за гориво, който могат да оползотворят веднага
или в друг момент със срок до 31.12.2019 г.
6.5 Не се допуска замяна на награди, нито замяна срещу паричната им
стойност.

РАЗДЕЛ 7: ЗЛОУПОТРЕБИ

7.1 В случай на опити за създаване и разпространяване на невярно
съдържание (различно от обявеното на официалния сайт на компанията
www.dieselor.bg), относно условията, продуктите, периода и механизма на
промоциите, „Дизелор“ ЕООД си запазва правото да търси отговорност от
лицата, които са предприели такива действия.
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РАЗДЕЛ 8: ПРЕКРАТЯВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

8.1 Организаторът, Дизелор ЕООД, има право да прекрати промоцията по
всяко време, обявявайки това на официалния сайт www.dieselor.bg в Раздел
Промоции. В тези случаи на участниците не се дължат компенсации.
8.2 По решение на фирмата-организатор, промоциите могат да бъдат
удължавани, като в такъв случай това ще бъде обявено на официалния сайт
www.dieselor.bg в Раздел Промоции.
8.3 Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или
променя настоящите Официални правила и условия на играта, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на официалния сайт
www.dieselor.bg.

РАЗДЕЛ 9: ЛИЧНИ ДАННИ

9.1 Всеки участник, попълнил Талон за участие, се съгласява доброволно
личните му данни да бъдат използвани за целите на промоцията.
9.2 Всеки клиент, вземащ участие се съгласява с настоящите Правила и
Условия.
9.3. Изтеглените победители се съгласяват дадените доброволно от тях
лични данни да бъдат използвани от Организатора за връзка с тях по повод
получаването на наградите.
9.4 Предоставените от участниците лични данни не се отстъпват на трети
лица за рекламни и промоционални цели.

РАЗДЕЛ 10: СПОРОВЕ

10.1 Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за
непечеливши претенции.
10.2 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или
вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в
настоящата активност.
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10.3 Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в промоцията
се решава по взаимно съгласие. При невъзможност да се постигне такова,
спорът се решава от компетентните органи – съдилищата на Република
България.
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