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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

„Карта, която те подкрепя!“ 

I. ОРГАНИЗАТОР 

Организатор на промоционална кампания „Карта, която те подкрепя!“ 

  („Кампанията“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно 
дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 3, бл. 
комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9 

 

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 

Кампанията стартира в 00:00 часа на 22 май, 2020 година във всички бензиностанции ЕКО на 
територията на Република България и е валидна до 24:00 часа на 05 юни, 2020 година. 

 

III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

A. В периода на Кампанията ЕКО дава възможност на всички притежатели на Карта EKONOMY, 
издадена от ЕКО, и на всички притежатели на Карти SDI клуб, издадени от Ес Ди Ай Груп ООД, 
ЕИК 131215190, да се възползват от специалните ни отстъпки:  

ГОРИВО ОТСТЪПКА В ДЕЛНИЧНИ ДНИ ОТСТЪПКА ПОЧИВНИ ДНИ 

БЕНЗИН А95 0,07 лв/л 0,07 лв/л 

БЕНЗИН RACING 100 0,07 лв/л 0,07 лв/л 

ДИЗЕЛ 0,07 лв/л 0,07 лв/л 

ДИЗЕЛ DOUBLE 
FILTERED 

0,07 лв/л 0,07 лв/л 

АВТОГАЗ 0,04 лв/л 0,04 лв/л 

МЕТАН 0,04 лв/л 0,04 лв/кг. 

 

В. През целия период на Кампанията, всяко физическо лице, което има постоянен адрес в 
България и навършени 18 г., може да получи Карта EKONOMY напълно безплатно, като заяви 
това, в която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната  и при спазване на Общите 
условия, валидни за използване на Карти EKONOMY, достъпни на официалната интернет 
страница на ЕКО: www.eko.bg. 

 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
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A. При посещение на бензиностанции ЕКО стриктно трябва да се спазват всички указани от 
държавните органи противоепидемичните мерки. На територията на бензиностанции ЕКО се 
влиза само с маска и се спазва дистанция от 2 метра. 

B. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на 
официалната интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg.  

ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила 
при публикуването им на интернет страницата на EKO България. Организаторът може да 
прекрати предварително Кампанията ако обективни причини, свързани със законодателни 
промени или сигурността на посетителите, налагат това. 

C. С участието си в настоящата Кампания участниците в нея потвърждават, че са запознати и се 
съгласяват с настоящите Общи условия. 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Кампанията, се 
обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на 
уебсайта www.eko.bg. 

 

__________________________________________________________________________________ 

EN TRANSLATION: 

GENERAL TERMS FOR THE CONDUCT OF PROMOTIONAL CAMPAIGN  

„Card that supports you!“ 

I. ORGANIZER 

The organizer of the promotional campaign „Card that supports you!“ (the “Campaign”) is Eko 
Bulgaria EAD (the “Organizer” or “EKO”), a solely owned joint-stock company with UIC 130948987, 
address: Sofia 1756, 3, Lachezar Stanchev Str., Litex Tower complex, floor 9. 

II. PERIOD AND TERRITORIAL SCOPE OF THE CAMPAIGN 

The campaign starts at 00:00AM on May 22, 2020 at all EKO petrol stations on the territory of the 
Republic of Bulgaria and shall be valid until 11:59PM June 05, 2020 

III. MECHANISM OF THE CAMPAIGN 

A. During the Campaign, EKO gives a possibility to all holders of EKONOMY Cards issued by EKO and 
all holders of SDI Club Cards issued by SDI Group Ltd., UIC 131215190, to take advantage of our 
special discounts:  

FUEL WEEK DISCOUNT WEEKEND DISCOUNT 

GASOLINE A95 0,07 lv/l 0,07 lv/l 

GASOLINE RACING 100 0,07 lv/l 0,07 lv/l 

DIESEL 0,07 lv/l 0,07 lv/l 
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DIESEL DOUBLE 
FILTERED 

0,07 lv/l 0,07 lv/l 

LPG 0,04 lv/l 0,04 lv/l 

METHANE 0,04 lv/l 0,04 lv/kg 

 

C. During the entire period of the Campaign, every natural persons over 18y who has a permanent 
address in Bulgaria can receive an EKONOMY Card completely free of charge at any EKO petrol 
station in the country and in compliance with The General Terms and Conditions valid for the use of 
EKONOMY Cards, available on the official website of EKO: www.eko.  

IV. ADDITIONAL CONDITIONS 

A. When visiting EKO petrol stations, all anti-epidemic measures indicated by the state authorities 
must be strictly observed. The territory of EKO petrol stations is entered only with a mask and a 
distance of 2 meters is observed. 

B. The present General Terms will be available for the entire period of the Campaign on the official 
website of EKO Bulgaria: www.eko.bg. 

EKO may supplement or amend these General Terms, as the changes come into force upon their 
publication on the website of EKO Bulgaria. The Organizer may terminate the Campaign in advance 
on reasons related to legislative changes or the security of visitors. 

C. By participating in this Campaign, participants confirm that they are familiar with and agree to the 
present General Terms. 

 

V. PROTECTION OF PERSONAL DATA 

All personal data that may be collected in relation to the Campaign is processed in accordance with 
the Privacy Notice of EKO, published on the website www.eko.bg. 


