
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА  

„С ТОПЛИВО ПАЗАРУВАМЕ ЩАСТЛИВО” 
 

 

1. Общи положения 

1.1 Кампанията „С Топливо пазаруваме щастливо” се осъществява от Пауър 

Медиа ЕООД (радио Power FM), с адрес за кореспонденция гр.Бургас, 

ул.Алеко Богориди 16, ет.2, в партньорство с „Топливо АД – клон Бургас”. 

1.2 Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите 

на изложените по-долу официални правила, наричани за краткост 

“ПРАВИЛА”. 

1.3 Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия 

период на провеждане на Кампанията на Интернет адрес: 

http://www.powerfm.bg, както и на http://toplivo-burgas.com/ 

1.4 Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват и/или 

променят Правилата, като допълненията и/или промените влизат в сила 

след официалното им публикуване на Интернет адрес: 

http://www.powerfm.bg . 

 

2. Период и територия на провеждане 

2.1 Кампанията стартира на 20.03.2017 и продължава до 13.04.2017. Последното 

теглене в Кампанията ще бъде реализирано на 18.04.2017 в ефира на радио 

Power FM. 

2.2 Играта се организира и провежда на територията на гр.Бургас и прилежащия 

регион, съвпадаш с териториалния обхват на радио Power FM – Бургас на 

честота 91.1Mhz. В него попадат следните обекти на Топливо, част от 

мрежата на Топливо АД в Бургаска област: 

- Бургас, магазин и складова база 

- Поморие, складова база 

- Несебър, магазин и складова база 

- Созопол, складова база и шоурум (предстоящо откриване) 

Точните адреси и контакти на обектите можете да намерите тук:  

http://toplivo-burgas.com/index.php?action=stores 

3. Право на участие 

3.1 Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, навършило 18г 

или юридическо лице, чрез неговия официален представител. 

3.2 Нямат право на участие служители на организаторите, както и членове на 

техните семейства. 

4. Механизъм и условия 

4.1 За да вземат участие в кампанията участниците трябва да регистрират 

направена от тях покупка в търговската мрежа на Топливо АД, направена в 

периода 20.03.17 – 13.04.17 като се обадят на ефирния телефон на радио 

http://www.powerfm.bg/
http://toplivo-burgas.com/
http://www.powerfm.bg/
http://toplivo-burgas.com/index.php?action=stores


Power FM с номер 0885 84 55 84. Те трябва да съобщят какъв е закупеният 

продукт/и, да оставят трите си имена и и телефон за връзка. Стойността на 

разговра е според индивидуалния тарифен план на участника, без 

допълнителни такси или импулси. Покупката няма ограничение за 

минимална или максимална стойност. 

4.2 Право на участие НЕ ДАВА покупката на течни горива и пропан-бутан от 

обектите на Топливо в Бургас. 

4.3 За удостоверяване на направената покупка ще бъде изисквана касова 

бележка с дата, съвпадаща с периода на кампанията. 

4.4 Един участник може да се регистрира с неограничен брой участия, стига да 

може да удостовери това при нужда. 

4.5 Кампанията предвижда дневни, седмични и голяма награда, разпределени 

както следва: 

- дневна награда – един от регистрираните участници през деня, определен 

на случен принцип, ще спечели комплект рекламни материали/сувенири от 

Топливо АД; 

 

- седмична награда – един от регистрираните през седмицата участници, 

определен на случен принцип, ще спечели една от следните награди: 

1 седмица, 20.03 до 24.03 – ваучер за пазаруване в мрежата на Топливо АД, 

на стойност 30,00лв; 

2 седмица, 27.03 до 31.03 – пълен комплект пособия за боядисване от Rofix; 

3 седмица, 3.04 до 7.04 – комплект градински инструменти от Weber; 

4 седмица, 10.04 до 13.04 – специален комплект включваш гащеризон, 

тениска и шапка от фирма „Младост”. 

 

- голяма награда – уикенд за двама, с включена закуска, вечеря с 

четиристепенно меню и бутилка вино, и безплатно ползване на басейн, в к-с 

Атлантис, кв.Сарафово, гр.Бургас. Валидността на използване на ваучера е 

до 30.06.2017 

  

4.6 Тегленето на наградите се извършва на случен принцип измежду всички 

участнии изпълнили условията на Кампаннията. След изтеглянето им 

печелившите ще бъдат обявени в ефира на радио Power FM, в уебсайта на 

радиото www.PowerFM.bg, както и във Facebook фен страницата на адрес: 

https://www.facebook.com/powerfmbulgaria/.  

4.7  Участникът губи правото си да получи награда ако: 

- не потърси наградата си в 14 дневен срок след изтичането на кампанията 

като посети офиса на радио Power FM, на адрес гр.Бургас, ул.Алеко Богориди 

16, ет.2. След изтичане на този срок спечелилият участник губи правото си да 

получи награда; 

- ако не предостави касова бележка за извършената от него покупка; 

https://www.facebook.com/powerfmbulgaria/


- ако не предостави валидна лична карта с данни съответсващи на данните на 

регистрацията му. 

4.8 Организаторите си запазват правото при наличие на нередности да анулират 

регистрирано участие. 

 

5. Авторски права 

5.1 „С Топливо пазаруваме щастливо ” е идея на Радио Power FM.  

 

5.2 Всички текстове, музикални подложки и записани аудиоматериали 

изполвани по време на Кампанията са собственост на Радио Power FM. 

Излъчването им на публични места и използването им в други медии е 

недопустимо и не може да се случва без писменото  съгласие на Радио 

Power FM. 

 

 

 

6. Допълни разпоредби 

 

6.1 Организаторите не носят отговорност за ситуации, в които за някои участник 

е невъзможно да вземе участие в играта, когато тази ситуация е извън 

контрола на Организаторите. Тези обстоятелства могат да се дължат на 

грешни или непълни данни, технически проблеми породени от качеството на 

връзката или възможностите на телекомуникационното устройство. 

6.2 С участието си в Кампанията участниците се съгласяват да предоставят 

доброволно свои лични данни – трите си имена и телефон за връзка. 

6.3 Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да 

комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на 

промоцията и в период 90 календарни дни след края й. 

 

6.4 Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават 

интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното 

писмено съгласие на Организаторите. 

 

6.5 С участието си в кампанията всеки участник потвърждава своето съгласие 
предоставените от него данни да бъдат използвани за включване в бази 
данни и формиране на клиентски профил в системата на Организаторите, 
както за това неговото име и снимка да бъдат използвани с рекламна цел 
след приключване на кампанията. 

 


