
Общи условия на играта 

“Похарчи минимум 1 лева на 

обектите ЕКО - Хасково и 

участвай за награда“ 
 

РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

1. Организатор на играта „Похарчи минимум 1 лева на обектите ЕКО - Хасково и участвай за 

награда“ (наречена „Играта“) е „ЕКО България“ ЕАД“, ЕИК 130948987, със седалище и адрес на 

управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3, комплекс „Литекс Тауър“, 

ет. 9 (наречен "Организатор"). 

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на 

изложените по-долу официални правила на Играта (наречени "Официални правила"). 

3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за периода на 

Играта на интернет страницата на Организатора: 

https://www.eko.bg/Uploads/Documents/57245/210608_General%20Terms%20Game%20in%20Has

kovo_Rev_DM.pdf  

4. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, 

като промените влизат в сила след оповестяването им на страницата на Организатора. 

РАЗДЕЛ 2. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

Играта ще се проведе на Картинг Писта Хасково с адрес: ул. Пловдивска 

на Старо Пловдивско шосе в непосредствена близост до международен път Е8 по време на 

състезанието EKO 24 часа на България, което ще се проведе на 12-13 юни 2021. 

РАЗДЕЛ 3. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

Продължителността на Играта е от 10:00 ч. на 11.06.2021г. до 10:00 ч. на 12.06.2021г., в който 

период всеки, желаещ да участва, може да зареди гориво/направи покупка от някоя от двете 

бензиностанции ЕКО в град Хасково на стойност от поне 1 лв.  

РАЗДЕЛ 4. 

1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ 

1.1. Всеки, който е заредил гориво/направил покупка от някоя от двете бензиностанции ЕКО в 

град Хасково на стойност от поне 1 лв. между 10:00 ч. на 11.06.2021г. и 10:00 ч. на 12.06.2021г., 

https://www.eko.bg/Uploads/Documents/57245/210608_General%20Terms%20Game%20in%20Haskovo_Rev_DM.pdf
https://www.eko.bg/Uploads/Documents/57245/210608_General%20Terms%20Game%20in%20Haskovo_Rev_DM.pdf


може да участва в томбола за награди, която ще се проведе по време на състезанието EKO 24 

часа на България, картинг писта Хасково на 12-13 юни 2021. 

1.2. Всеки участник, изпълнил условието в т. 1.1. трябва да донесе своя касов бон по време на 

състезанието EKO 24 часа на България , картинг писта Хасково на 12-13 юни 2021 и да го пусне в 

обозначена за целта кутия най-късно до 15:30 часа на 12.06.2021 г. - за нея ще отговарят 

промоутърите на Организатора. Всеки участник ще получи номер (Номер), с което ще участва в 

тегленето на наградите. 

1.3. Участниците в Играта е необходимо да присъстват на самото теглене на наградите, което 

ще се състои в 16:00 часа на 12.06.2021 г. по време на състезанието. 

1.4. На място ще бъдат изтеглени общо 15 Номера на участници на случаен принцип, които ще 

бъдат обявени за печеливши. 

1.5. В случай че участник, чиито Номер е изтеглен като печеливш не присъства в момента на 

томболата и не излезе да получи своята награда, то този участник губи правото си да получи 

наградата. В този случай Организаторът тегли следващ Номер на случаен принцип.  

1.6. Играта и участието в нея е обвързано с покупка на стока/гориво от някоя от двете 

бензиностанции ЕКО в град Хасково на стойност поне 1 лв. Касови бележки от автомивка не се 

приемат и не участват в Играта. 

РАЗДЕЛ 5. 

ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

1. За валидно се счита всяко участие, което отговаря на условията в настоящите Официални 

правила. 

2. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако изтеглен за печеливш участник е 

възпрепятстван от получаването на награда на място. 

3. Организаторът има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на 

изискванията посочени в раздел 4. 

РАЗДЕЛ 6. 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Наградите, които ще получат 15-те спечелили участници са както следва: 

1. Лятна течност за чистачки ЕКО 2 л. – 5 броя; 

2. Моторно масло ЕКО Мегатрон 4 л. – 5 броя; 

3. Брандирана тениска ЕКО 24 часа на България – 5 броя. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

ОТГОВОРНОСТ 

1. Всички опити за участие след определения краен срок на Играта са невалидни. 

2. Организаторът на Играта няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които 

възникват след изтичането на срока на Играта. 



4. Участници, които не спазват Официалните правила на Играта ще бъдат дисквалифицирани без 

допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай, че са 

имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние 

върху Играта, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да 

дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За 

злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в Играта или 

увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални 

правила условия. 

РАЗДЕЛ 8. 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

1. Право на участие в Играта има всяко лице, което е спазило изискванията на т. 1.1. – 1.3 и т. 1.6 

от Раздел 4 по-горе.  

2. В Играта нямат право да участват служителите на „ЕКО България“ ЕАД и на рекламна агенция 

DDB Guts & Brains, както и членове на техните семействата (деца, родители, братя, сестри и 

съпрузи). 

РАЗДЕЛ 9. 

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ 

Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи. 

РАЗДЕЛ 10. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с 

Раздел 1, при възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта; 

промени в действащото законодателство; разпореждания на компетентни държавни органи; 

възникване на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини, водещи до 

невъзможност за Организатора да осигури цялостната организация и безпрепятственото 

провеждане на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

РАЗДЕЛ 11. 

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава чрез 

преговори; при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните 

съдилища в България. 

РАЗДЕЛ 12. 

ПУБЛИЧНОСТ 

По време на провеждане на Играта Организаторът няма да събира и обработва никакви лични 

данни. 

РАЗДЕЛ 13. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 



1. С участието си в Играта всеки участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите 

Официални правила, съгласен е с тях и ги приема. 

2. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват 

всички действия свързани с участието в настоящата Игра. 


