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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИИТЕ, 
ОБЯВЯВАНИ ОТ ДИЗЕЛОР 

 

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИ УСЛОВИЯ 

  

1.1 Настоящите промоционални активности (наричани още „промоции“) се 
организират от „Дизелор“ ЕООД. 

1.2 Изложените в този документ Официални правила и условия на 
Промоциите са задължителни за всеки, който иска да вземе участие. 

1.3 Всички лица с участието си в настоящите промоции 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.com, 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 промоциите“  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. 

 

 

 

 

http://www.dieselor.com/
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РАЗДЕЛ 3: ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИИТЕ 

 

3.1 Промоциите се организират и провежда на територията на Република 
България като обектите, на които важат са упоменати на www.dieselor.com, 
Раздел Промоции за всяка промоция по отделно. Конкретните адреси и 
разположението на бензиностанциите на картата може да бъдат намерени на 
сайта в Раздел Бензиностанции (http://dieselor.com/?q=page//trade).  

 

РАЗДЕЛ 4: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИИТЕ 

 

4.1 За всяка промоция има определена продължителност, която е обявена на 
www.dieselor.com, Раздел Промоции за всяка промоция по отделно. Стартът 
на промоциитe започва на обявената начална дата в 00:00:00 часа и 
приключва на обявената крайна дата в 23:59:59 часа. 

4.2 Организаторът си запазва правото за прекратяване или удължаване на 
периода на промоциите. Информация за това ще може да бъде намирана 
своевременно на сайта www.dieselor.com в Раздел Промоции. 

 

РАЗДЕЛ 5: МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИИТЕ 

 

5.1 Обявените промоции важат само за конкретния обект в момента на 
продажбата. 

5.2 Промоциите важат при плащане в брой, с кредитна или дебитна карта 
Visa и Mastercard. 

5.3 Някои от промоционалните активности могат, докато други не могат се 
съчетават с програмата за лоялност на Дизелор за събиране на точки и с 
картата за отстъпка на Дизелор. По тази причина, всяко заинтересовано 
лице носи отговорността да се информира на сайта на компанията 
www.dieselor.com в Раздел Промоции за всяка конкретна промоция и 
обвързаността й с други текущи или постоянни промоционални активности. 

5.4 За възползване от промоциите, всеки клиент трябва да отговаря на 
условията за зареждане на определено количество или сума и плащане на 
момента.  

http://www.dieselor.com/
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5.5 Когато в промоциите е включено получаването на продукт, трябва да се 
има предвид, че броят на промоционалните стоки е ограничен. Можете да 
получите информация за наличността на всеки конкретен продукт на място в 
бензиностанциите. 

5.6 В случай на изчерпани количества на съответния обект, стоката може да 
бъде заменена с друга, която е посочена в конкретната промоция. Изчерпана 
стока не може да бъде заменяна с продукт, който не е включен в условията 
на конкретната промоция. 

5.7 Всички обявени цени са в лева и с включено ДДС. 

 

РАЗДЕЛ 6: ЗЛОУПОТРЕБИ 

 

6.1 В случай на опити за създаване и разпространяване на невярно 
съдържание (различно от обявеното на официалния сайт на компанията 
www.dieselor.com), относно условията, продуктите, периода и механизма на 
промоциите, „Дизелор“ ЕООД си запазва правото да търси отговорност от 
лицата, които са предприели такива действия. 

 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

7.1 Организаторът, Дизелор ЕООД, има право да прекратява промоциите по 
всяко време, обявявайки това на официалния сайт www.dieselor.com в 
Раздел Промоции. В тези случаи на участниците не се дължат компенсации. 

7.2 По решение на фирмата-организатор, промоциите могат да бъдат 
удължавани, като в такъв случай това ще бъде обявено на официалния сайт 
www.dieselor.com в Раздел Промоции.  

 

РАЗДЕЛ 8: СПОРОВЕ 

 

8.1 Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в промоциите 
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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