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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за използване на карта EKONOMY 

 

1. Условия за придобиване на Карта EKONOMY  

1.1. Всяко физическо лице, което има постоянен адрес в България и навършени 18 г., 
може да получи Карта EKONOMY.  

1.2. Общите условия, валидни за използване на карти EKONOMY, са налични във всяка 
бензиностанция „ЕКО“ в България, като същите са достъпни и в електронен вариант на 
интернет страницата на „ЕКО БЪЛГАРИЯ” ЕАД: www.eko.bg.  

1.3. Едно физическо лице може да получи до две карти EKONOMY на каса в 
бензиностанции „ЕКО“ в България. За издаване на Карта EKONOMY не се заплаща такса.  

2. Условия за ползване на Карта EKONOMY  

2.1. Карта EKONOMY е издадена от „ЕКО България” ЕАД, ЕИК: 130948987, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, район Изгрев, п.к. 1756, ул. „Лъчезар Станчев” 3, „Литекс 
Тауър”, ет. 9, представлявано от Андреас Триантопулос.  

2.2. Карта EKONOMY дава право на картодържателя ù да ползва отстъпки при покупка на 
горива само в бензиностанции „ЕКО“ на територията на Република България. 
Конкретните отстъпки, които картодържателят може да ползва към момента на покупка, 
са обявени в бензиностанции „ЕКО“ на територията на Република България и на интернет 
страницата на „ЕКО България” ЕАД: www.eko.bg. „ЕКО България“ ЕАД може по всяко 
време едностранно, по своя преценка, да променя вида и размера на предоставяните 
отстъпки, без за целта да е необходимо предварително нарочно уведомление до всеки 
картодържател поотделно. Промените на предоставяните отстъпки влизат в сила по 
отношение на всички активни карти EKONOMY от момента на публикуването им на 
интернет страницата на „Еко България“ ЕАД: www.eko.bg.  

2.3. За да ползва отстъпки, картодържателят трябва да представи активна карта на касата 
в бензиностанция „ЕКО“ в България при плащането на покупката. Една Карта EKONOMY 
може да бъде използвана до два пъти на ден. Отстъпките се ползват при плащане в брой 
или с дебитна/кредитна карта. Не се допуска при едно плащане използване на 
комбинация от две и повече карти, издадени от „ЕКО България” ЕАД или негови 
партньори и валидни за покупки в бензиностанции „ЕКО“. За избягване на съмнение, 
карта EKОNOMY не може да се използва в комбинация с карти ЕКО Партньори, ЕКО 
Дебитни, WAG, DKV, UTA и техни подобни.  

2.4. Отстъпките се предоставят като намаление на цената на един пълен литър гориво в 
деня на покупката (с вкл. ДДС) и се приспадат от общо дължимата сума за цялото 
закупено гориво, което се отразява във фискалния бон. За закупено количество гориво, 
по-малко от един пълен литър, отстъпка не се начислява.  

2.5. Карта EKONOMY не е банкова карта, не е средство за разплащане и не може да бъде 
продавана или отдавана под наем на трети лица.  

2.6. Картодържателят има право да предостави притежаваната от него карта EKONOMY 
за ползване от трети лица. „ЕКО България“ ЕАД не носи отговорност, в случай че 

http://www.eko.bg/
http://www.eko.bg/


2 
 

картодържателят претърпи вреди в резултат на това, че е предоставил своята карта за 
ползване на трето лице.  

2.7. Всяко лице, което ползва картата, се съгласява с Общите условия, валидни за 
използване на карти EKONOMY.  

2.8. Картодържателят има право да направи рекламации по използването на 
притежаваната от него карта. Рекламациите се приемат писмено в бензиностанции ЕКО 
в България и следва да бъдат придружени от съответните фискални бонове и други 
налични доказателства.  

2.9. „ЕКО България“ ЕАД има право да променя едностранно настоящите Общи условия. 
Промените влизат в сила, след като актуалният текст на Общите условия бъде обявен на 
интернет страницата на „ЕКО България” ЕАД: www.eko.bg. 

3. Активиране и блокиране на карта EKONOMY  

3.1. Карта EKONOMY е активна веднага след получаването ù и е със срок на валидност от 
три години от последното използване на картата. „ЕКО България“ ЕАД има право 
едностранно да намалява или увеличава срока на валидност на картата, без 
ограничения, включително във времето, като обяви новия срок в Общите условия на 
интернет страницата на „ЕКО България” ЕАД: www.eko.bg.  

3.2. В случай че картодържателят не спазва Общите условия, „ЕКО България“ ЕАД има 
право да блокира притежаваната от него карта незабавно и без уведомление.  

4. Център за обслужване на клиенти  

4.1. В случай на въпроси, оплаквания, сигнали, предложения и други, картодържателят 
може да изпрати електронно писмо на office@eko.bg.  

5. Други условия  

5.1. Недействителност на която и да е от разпоредбите на Общите условия не води до 
недействителност на останалите разпоредби.  

5.2. За неуредените от тези Общи условия случаи се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.  

5.3. Всеки спор се решава по приятелски начин. Ако страните не се разберат, спорът се 
решава от български съд.  

5.4. Настоящите Общи условия са валидни и за всички вече издадени карти EKONOMY.  

5.5. Настоящите Общи условия са последно актуализирани на 01.09.2021 г.  
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