
ОБЩИ УСЛОВИЯ  

На промоция „Купи 4 литра моторно масло Nisotec и вземи талон 

за смяна на маслото“ във верига бензиностанции „Газпром“ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА 
1.1. Настоящата рекламна промоция („Промоцията”) е организирана от „НИС 
Петрол“ ЕООД, гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 51А,  
(„Организатор”). 
1.2. Изложените по-долу Общи условия са задължителни и обвързващи за 
участниците в Промоцията. 
1.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани 
в настоящите Общи условия, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали 
и приемат безусловно. 
1.4. Общите условия са публикувани на www.gazprom-petrol.bg  
1.5. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Общите условия, като 
промените влизат в сила след публичното им оповестяване на www.gazprom-
petrol.bg  
1.6. В Промоцията не могат да участват лица под 18 години.  
 
РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ 
2.1. „Участник в промоцията” може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 
години. Юридически лица не участват в промоцията. 
2.2. „Промоционални реквизити, участващи в промоцията” са: 
2.2.1. талон за смяна на масло със задължителна номенклатура за попълване и 
промоционален дизайн, кореспондиращ с активността: 
 

 

 
 

Талонът е неразделна част от промоцията. На  всеки талон е отпечатано и кратко 
извлечение от настоящите  Общи условия. 
Задължителната номенклатура на талона включва следните реквизити: печат от 
търговски обект за направена покупка, номер на фискален бон, дата на покупката. 
2.2.2. моторно масло NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-40 и/или NISOTEC AUTOLINE PS 
SAE 10W-40. 
2.2. „Оторизиран партньор“ – всички  оторизирани от НИС Петрол ЕООД сервизи, 
посочени в приложен списък на сервизите партньори в Промоцията. 
 
РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в 
следните търговски обекти – бензиностанции от веригата „ГАЗПРОМ“ на 
територията на Република България: 

 Ловеч, изход Троян, главен път Ловеч-София  

 Видин, бул. Панония 66 

 Враца, ул. Илинден 22 (изход Монтана) 

 Велинград, изход на града за София  

 Пловдив, Околовръстен път на Пловдив, след Метро 

 Пловдив, ул. Христо Ботев 1 Б   

 Пловдив, бул. Пещерско шосе 32  

 Пловдив, бул.Никола Вапцаров 91Б  

 Пловдив, бул. Карловско шосе 38 

 Пловдив, бул. Санкт Петербург 48  

 Пловдив, бул. Васил Априлов 95 А 

 Първомай, кв. Дебър, вход от Хасково  

 Благоевград, главен път Е79 - София-Кулата, 4 км. след Благоевград 

 Димитровград, изход за Хасково  

 Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 9  

 София, бул. Цветан Лазаров 

 Пловдив, бул. Кукленско шосе 

 Пазарджик, ул. Кочо Честименски 8Д 

 главен път Пловдив-Асеновград, бул.България 189 

 Смолян, ул. Невястата, 1 км преди входа на града от Пампорово 

 Хасково, изход за Димитровград  

 Харманли, област "Зад хана", главен път Е80 

 Велико Търново, 2км преди входа на града от София 

 Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Шипка 9 

 София, бул. Цариградско шосе 355 

 ГКПП Калотина, главен път Калотина-София ГКПП Калотина 

 София, с.Долни Богров, ул.35 

 с.Приселци (Варна), автомагистрала E-87 Варна-Бургас 

 Кърджали, кв. Веселчани, ул. 1-ви май №28 

 Русе, бул. Липник 

 Банско, вход от Разлог, ул. Патриарх Евтимий 1 

 София, Черен кос, бул. Цар Борис ІІІ №509 

 Хасково, бул. Съединение 44  

 Бургас, бул. Транспортна, местност „Под шосето” 

 Бургас, ж.к. Меден рудник, бул. Захари Стоянов 
 
РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 
4.1. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 22.06.2015г. и приключва в 23:59:59 часа 
на 31.12.2015 г. (или до изчерпване на наличните количества промоционални 
опаковки моторно масло в търговските обекти на Газпром, което обстоятелство 
настъпи първо). 
 
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТНИЦИ 
5.1. Право на участие в Промоцията имат физически лица (навършили 18 години), 
които в периода от 22.06.2015г. до 31.12.2015г. включително, посетят и направят 
покупка на общо 4л. моторно масло NISOTEC AUTOLINE SINT SAE 5W-40 и/или 
NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40 в търговски обект от веригата „Газпром“, без 
значение на начина на заплащане на покупката. Двата вида моторно масло могат да 
се комбинират за достигане на общо 4 литра. 
5.2. В промоцията не участват юридически лица.  
 
РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 
6.1. В периода от 22.06.2015 г. до 31.12.2015 г (включително), всяко физическо лице 
(навършило 18 години), закупило общо 4л. моторно масло NISOTEC AUTOLINE SINT 
SAE 5W-40 и/или NISOTEC AUTOLINE PS SAE 10W-40, от верига бензиностанции 
Газпром (от списък по т.3.1.), получава като бонус към покупката талон за смяна на 
закупеното масло.  
Услугата по смяна на закупеното моторно масло се предоставя на участниците като 
добавка при закупуване на моторното масло, представляваща принадлежност към 
моторното масло.  
Участниците получават по един талон за смяна на масло за всеки пълни 4 (четири) 
литра закупено моторно масло. Например: при покупка на 4 литра масло се 
получава 1 талон; при покупка на 7 литра масло се получава 1 талон; при покупка на 
8 литра масло се получават 2 талона; при покупка на 12 литра масло се получуват 3 
талона и т.н. 
В случай, че за времето на промоцията се изчерпа наличността на един от двата 
вида моторно масло, организаторът си запазва правото да продължи промоцията с 
наличния вид моторно масло, в рамките на посочения период. 
Преди извършване на покупката участникът има право да се осведоми за наличието 
на двата вида моторно масло. 
6.2. Талонът дава право за безплатна смяна на закупеното моторно масло на всеки 
изпълнил условията по т.6.1., но не включва смяна на допълнителни консумативи, 
като маслен филтър. 
6.3. Талонът важи и може да бъде усвоен само в оторизирани от НИС Петрол ЕООД 
сервизи, съгласно приложен списък на сервизите - партньори в Промоцията. 
6.4. Организаторът и/или оторизираните партньори на Промоцията няма да 
предоставят усвояване на предвидения бонус срещу талони, представени след 
крайния срок на промоцията, т.е. след 31.12.2015г. 
6.5. В Промоцията участват само валидни по смисъла на раздел 7 талони и 
осигуряват усвояване на предвидения бонус. 
 
7. ВАЛИДНИ ТАЛОНИ 
7.1. За валиден се приема всеки талон, носител на информация за покупката, 
попълнена на гърба във всички обозначени за целта полета. 
7.2. Липсата на който и да е от посочените реквизити на талона по т.2.2.1. дава 
право на оторизираните партньори да не приемат предоставения талон за валиден 
и ги освобождава от предоставяне на определената като бонус услуга по т.6.1. 
 
8.ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ТАЛОНИ  
8.1. Организаторът и/или оторизираните партньори, не носят отговорност при 
печатна или друг вид грешка или нередовен талон, както и при неусвояване на 
бонуса в рамките на периода на Промоцията. 
8.2. Организаторът не отговаря за качеството на продукта моторно масло, както и за 
това на предоставената услуга по смяна на маслото. 
8.3. Талони, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени, 
манипулирани или с нарушена цялост се считат за невалидни и оторизираните 
сервизи имат право да откажат смяна на закупеното масло. В това число и такива по 
силата на т. 7.2.  
 
РАЗДЕЛ 9. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА 
9.1. Не се допуска замяна на талона за смяна на масло за пари и/или други услуги. 
 
РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
10.1. Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки 
това в съответствие с настоящите Общи Условия, в случай на нарушение или 
злоупотреба с Общите Условия или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези 
случаи на участниците не се дължи компенсация. 
 
РАЗДЕЛ 11. СПОРОВЕ 
Всички спорове между Организатора на Промоцията и участниците в същата се 
решават по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на 
такова съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София. 
Настоящите Общи условия са достъпни на Интернет адрес www.gazprom-
petrol.bg  за периода на Промоцията.  
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