ПРОМОЦИЯ „ЛЯТОТО Е ПОДАРЪК. ЗАРЕДИ ЗА ОЩЕ“
Условия на промоционалната кампания
В периода от 17.07.2017 г. до 15.09.2017 г. всеки клиент, заредил бензин или
дизел за минимум 15 литра в бензиностанции Ромпетрол в България има
право да участва в томбола за спечелване на 1 от 16 800 летни награди,
посредством скреч карта. Малките награди се получават на място в
обектите на Рампетрол и могат да бъдат:
- студена напитка от асортимента, предлаган от обекта: минерална вода
«Банкя» - 500 ml, Кока кола – 500 ml, (всички видове) Фанта (всички видове) –
500 ml, Спрайт 500 ml, студен чай Nestea (всички видове) – 500 ml
- топла напитка от асортимента, предлаган в обекта: кафе, чай
- 5 л безплатно гориво
- 10 л безплатно гориво
- брандиран ароматизатор с Ромпетрол
При печалба на награда гориво, клиента може да се възползва от подаръка
при следващо/повторно зареждане.
Зареждането на минимум 15 л гориво (бензин или дизел) дава право и за
участие в томбола за спечелване на 3 големи награди: 2 бр. скутер Honda
PCX 125 и 1 бр. ATV Honda TRX 420 TE. Участието в томболата е обвързано с
покупка. Участието в томболата не е ограничено в случай, че са изпълнени
условията на промоцията, които включват:
Участникът е заредил минимум 15 л гориво (бензин или дизел)
Участникът е попълнил личните си данни на гърба на скреч картата,
предоставена му от служител на касата в бензиностанции Ромпетрол в
България.: три имена, телефонен номер и имейл за връзка
Служител на Ромпетрол е прикрепил дубликат на касовата бележка
към скреч картата като доказателство за покупка
Попълненият талон е пуснат от участника в специална промоционална
кутия, намираща се на касова зона в обекта.
В промоцията нямат право да участват леки автомобили и бусове над 3,5 т.
Промоционалните награди не се комбинират с други отстъпки.
Притежателите карта за отстъпка в Ромпетрол могат да участват в лятната
промоция в случай, че не се възползват от своята карта при зареждане в
бензиностанции Ромпетрол.
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На всеки 3 седмици, в периода на промоцията, ще бъде теглен жребий за
спечелване на една от трите големи награди – 2 бр. скутер Honda PCX 125 и
1 бр. ATV Honda TRX 420 TE - в присъствието на нотариус. Датите на тегленията
са: 11.08.2017 (1 брой скутер Honda PCX 125), 28.08.2017 (1 брой скутер ATV
Honda TRX 420 TE) , 18.09.2017 г. (1 брой скутер Honda PCX 125). Спечелилите
участници ще бъдат уведомени по телефон, а имената им ще бъдат
публикувани на уебсайта на бензиностанции Ромпетрол на
www.rompetrol.bg.
При непълни данни на промоционалния талон (липса на три имена или
телефонен номер) Организаторът има право да дисквалифицира
участника, изтеглен при жребия и да изтегли друг печеливш на негово място.
В случай, че участникът не бъде открит на посочените от него телефон и
имейл в рамките на 14 дни, след като е бил изтеглен в жребия,
Организаторът има право да изтегли друг участник на негово място при
следващо теглене.
В случай, че няколко участника не могат да бъдат открити в рамките на 14 дни
от датата на тегленето, въпреки всички усилия, положени от страна на
Организатора, то същият има право да изтегли съответния брой нови
участници при последното теглене, както и 2 резерви.
Организаторът ще уведоми спечелилите участници на посочените от тях
телефон и имейл за наградата в рамките на 14 дни от датата на тегленето.
Печелившият ще получи наградата си в най-удобния за него дилърство на
БУЛТРАКО МОТОРС АД . Клиентът тярбва да вземе наградата си 2 седмици. В
случай че участникът не вземе наградата си в рамките на 2 седмици,
Организаторът си запазва правото да върне спечелената от него награда в
жребия при следващо теглене.
Наградата ще бъде предавана срещу лична карта и подпис лично на
спечелилия участник.
Спечелилите участници дават право на Организатора да разпространи и
публикува имената им, и/или техни снимки, в медии или на местата за
продажба по свое усмитрение с цел популяризиране на Промоцията.

Rompetrol Bulgaria JSC

ROMPETROL IDENTITY CODE 117599032

188, Slivnitza Blvd, fl. 6
Sofia 1202,
BULGARIA

IBAN: BG96 STSA 9300 0010 5883 37
BIC: STSABGSF
DSK Bank

100, Tutrakan Blvd.
Ruse
BULGARIA

Tel.: + (359) 2 985 57 00
Fax: + (359) 2 980 81 55
Tel.: + (359) 82 505 751
Fax: + (359) 82 500 105
http://www.rompetrol.bg

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
С участието си в промоцията участниците приемат и дават съгласието си
Организатора да събира и да обработва личните им данни, в качеството на
администратор на лични данни, както и да възлага обработването им на
обработващ данните по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЗЛД и на
основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”)
Организаторът декларира, че предоставените от участниците лични данни
ще бъдат използвани само за целите на настоящата промоция.
С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е
информиран за доброволния характер на предоставяне на личните си
данни и ги предоставя доброволно със знанието, че това не е негово
задължение и евентуалното им непредоставяне не би довело до
неблагоприятни последици за него.
С приемането на настоящите Общи условия участникът потвърждава, че е
информиран за правото му на достъп и правото на коригиране на
събраните данни, както и за останалите му права по Глава пета от ЗЗЛД, в
това число: за правото му да възрази пред администратора срещу
обработването на личните му данни при наличие на законово основание за
това; правото да възрази срещу обработването на личните му данни за
целите на директния маркетинг; правото да бъде уведомен/а, преди личните
му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно
име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена
възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ:
Ромпетрол България ЕАД, ЕИК 117599032, ДДС BG117599032 със седалище и
адрес на управление: бул. Сливница 188, ет. 6, София 1202, България,
електронна поща: office.bulgaria@rompetrol.com, тел.: 02 985 57 00.
Ромпетрол си запазва правото да прекрати или измени условията на
настоящата промоция по всяко време с тридневно предизвестие в
бензиностанции Ромпетрол и на интернет страницата на Ромпетрол:
www.rompetrol.bg
С участието си в настоящата промоция участниците потвърждават, че са
запознати и се съгласяват с настоящите условия за участие в промоцията.
За допълнителни въпроси във връзка със зимната промоция можете да се
свържете с Ромпетрол на тел. 02 985 57 00 (на цената на един градски
разговор).
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ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ НА ЛОТАРИЕН ПРИНЦИП
ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ
С участието си в промоцията участниците потвърждават, че са
информирани за задъължението си да декларират получените на случаен
принцип предметни награди, които подлежат на данъчно облагане, съгласно
чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. Организатора, предоставящ предметни награди
с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издаде на наградените
физически лица служебни бележки по образец за удостоверяване на
стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни
награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък
общ доход (ДОД) за своя сметка.
УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЛЯТОТО Е ПОДАРЪК. ЗАРЕДИ
ЗА ОЩЕ“
Участие в Промоцията могат да вземат:
Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република
България, навършили 18-години, клиенти на Ромпетрол.
В Промоцията не могат да участват:
Служители на Ромпетрол и търговските обекти в страната, както и
служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна
работа в Ромпетрол, в качеството му на предприятие-ползвател на тези
работници/служители под негово ръководство и контрол и членовете на
техните семейства
Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители
на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Ромпетрол за целите на
изпълнение на Кампанията и техните семейства.
Ромпетрол си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има
разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е
разпоредба на Общите условия.
Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена
информация е вярна, актуална и пълна.
Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите
Общи Условия.
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