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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ 
„Какъв ти е късметът?“ 

 

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 на 
промоцията са задължителни за всеки, който иска да вземе участие. 

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. Юридически лица не 
могат да участват. 
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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 „Какъв ти е късметът?“. 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 15.12.2021 г. в 00:00:00 часа и продължава до 
изчерпване на наградите. 

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 „Какъв 
ти е късметът?“. 

 

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 от 
страна на физически лица, навършили 18 год. 

5.3 Всеки клиент, отговарящ на условията, който зареди 30 лв или повече 
бензин, дизел, Топдизел или 20 лв пропан-бутан или повече получава Талон 
за участие. 

5.4 Талонът за участие представлява скреч карта. Клиентът собственоръчно 
избира и изтегля един брой, след което изтърква покритието и вижда дали 
печели. 
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5.5 Зареждането на 30 лв гориво (20 лв за пропан-бутан) трябва да е 
направено за гориво от един вид и само от гориво без да се включват и 
други закупени стоки. 

5.6 Талоните за участие се изтриват само в конкретния обект в момента на 
продажбата, наградата от тях се отчита веднага и използваният талон се 
оставя в съответната бензиностанция. 

5.7 Талони, които не са представени на момента, няма да бъдат зачитани за 
получавани на награда. 

5.8 Текущата промоционална активност не може да се съчетава със зимната 
промоция за подаръци срещу количество 20 л. 

5.9 Текущата промоционална активност може да се съчетава с Програмата за 
лоялност – Клубна карта Дизелор и Карти за отстъпка Дизелор. Заредената 
сума с Карта за отстъпка Дизелор трябва да отговаря на условията на 
промоцията след приспадане на отстъпката. 

5.10 Всеки клиент, отговарящ на условията, може да участва повече от 
веднъж. 

 

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ 

 

6.1 Възможностите, скрити под скреч покритието са: опитай пак (липса на 
награда), 50 бонус точки, минерална вода 0.5 л, вафла Троя или кафе 
еспресо, подарък Премиум, керамична чаша за кафе Дизелор, термочаша за 
топли напитки Дизелор,  портфейл за документи Дизелор, ваучер за гориво 
на стойност 5 лв, ваучер за гориво на стойност 20 лв. 

6.2 Гореописаните възможности са разпределени на случаен принцип между 
всички скреч карти и всеки участник има шанс да спечели. 

6.3 При изтеглен Талон за участие с награда „Кафе или Вафла“ в обектите, 
където са налични и двата артикула, клиентът има право да избере коя от 
двете награди да получи. При липса на наличност на един от двата артикула, 
участникът получава този, който е наличен.  

6.4 Получаването на наградите минерална вода, вафла, кафе, подарък 
Премиум, керамична или термочаша, портфейл и ваучери за гориво се 
осъществява на момента.  
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6.5 При награда 50 бонус точки, точките се добавят по картата на клиента в 
срок до 10 работни дни.  

6.6 При награда ваучер за гориво клиентът получава съответния ваучер за 5 
или 20 лв гориво на момента. Може да използва ваучера при следващо 
зареждане в период до 31.12.2022 г., като предостави ваучера преди да 
започне зареждането. 

6.7 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. 

 

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. 
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РАЗДЕЛ 9: СПОРОВЕ 

 

9.1 Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за 
непечеливши претенции. 

9.2 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или 
вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в 
настоящата активност. 

9.3 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. 

 

 


