ЛОКАЛНА ПРОМОЦИЯ ЗА ГРАД ВАРНА, БУРГАС, ДОБРИЧ,
РУСЕ, РАЗГРАД, БРАНИЩЕ
Условия за участие в промоцията
В периода от 19.06.2017 г. до 14.07.2017 г. всеки клиент, заредил минимум 25 литра
бензин или дизел на една транзакция в бензиностанции Ромпетрол от списъка по-долу,
има право да получи отстъпка от 8 стотинки с ДДС за литър за зареденото количество.
Отсъпката от 8 стотинки с ДДС за литър бензин или дизел при зареждане от минимум
25 литра от това гориво, се предоставя при плащане в брой, с дебитна или кредитна
банкова карта. Участниците не могат да ползват промоционалните отстъпки при
използване на други карти за отстъпка в Ромпетрол.
Отстъпката ще се предоставя като отбив от цената за литър гориво, обявена на
бензиностанцията в деня на зареждането с включен ДДС и ще се приспада от общо
дължимата сума за цялото закупено гориво, което се отразява във фискалния бон.
Усвояването на отстъпката се случва посредством използването от служителя на каса
на служебна карта за отстъпки, която дава специалната промоционална отстъпка.
Всички карти за отстъпка Ромпетрол, собственост на индивидуални клиенти,
продължават да дават стандартните отстъпки от от 5 стотинки с ДДС за литър за
бензин и дизел в официалните работни дни и 7 стотинки с ДДС за литър за бензин и
дизел в официалните неработни дни.
В промоцията нямат право да участват автомобили над 3,5 т.
СПИСЪК С БЕНЗИНОСТАНЦИИ, В КОИТО Е АКТИВНА ЛОКАЛНАТА ПРОМОЦИЯ
Бургас, главен път София-Бургас, 7-ми км.
Бургас, кв. Славейков, близо до бл. 72
Бургас, бул. Струга 1
Бургас, ул Крайезерна 17
Добрич, ул. Димитър Ковачев № 4
Бранище, главен път Добрич-Албена
Русе, ул. Михаил Арнаудов № 2
Русе, ул. Трети март № 30
Разград, бул. Априлско въстание № 66
Варна, бул. Цар Освободител №182A
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).

