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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  

Организатор на кампанията e газоразпределителното дружество „Овергаз Мрежи” АД 

(Дружеството). 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията се провежда в периода от 15 януари 2018 г. до 04 февруари 2018 г.  

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията важи на лицензионната територия на „Овергаз Мрежи“ АД. 

4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)  

Право на участие в кампанията имат всички настоящи битови клиенти, 

физически лица, заявили активиране на услугата „отказ от хартиена фактура“, чрез 

платформата „Моят Овергаз“ (my.overgas.bg)  в периода, посочен в т. 2. 

5. СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Всеки настоящ битов клиент, отговарящ на условията в т.4., заявил активиране на 

услугата „отказ за хартиена фактура“ в срок до 04.02.2018 г. участва в томбола за 
спечелване на двоен билет (два ваучера) за кино в Cinema city. 

До приключване на кампания, от всички отказали се през съответната седмица ще 

бъдат определени по 10 победители на лотариен принцип. В периода на кампанията 

ще бъда проведени четири томболи в които ще бъдат наградени общо 40 клиента и 
раздадени 80 билета (два ваучера) за кино. 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени във Фейсбук (Facebook) 

страницата на „Овергаз Мрежи“ АД. Победителите ще бъдат уведомени чрез 

съобщение по електронна поща, в което ще бъдат приложени и кодовете на техните 

награди.  

Всеки код е валиден за един човек за посещение на една прожекция на 2D, 

3D, IMAX 2D и 3D филм, както и за премиерни прожекции. Ваучерите важат само за 

прожекции в кина от веригата на Cinema City до 21.02.2018 г., с включени 3D 
очила. Кодът не е валиден за предпремиерни прожекции и за 4DX.  

За получаване на билет е необходимо единствено да бъде представен 

уникалния код на ваучера на касата на киното. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ  

7.1. Условията по т.5. на кампанията не са приложими: 

7.1.1. За битови клиенти, които вече използват услугата „отказ от 

хартиена фактура“ преди 15.01.2018 г.; 

7.1.2. За небитови клиенти. 

7.2. Ползване на наградите 
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  7.2.1. Ваучерите за кино важат само за обектите на Cinema City, 

обявени на страницата http://www.cinemacity.bg/. 

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА 

Правилата на кампанията са публикувани на Интернет сайта  

gas.overgas.bg/e-invoice/. 

 

Клиентът може да получи допълнителна информация на Националния 

информационен телефон:0700 11 110 

9. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА КАМПАНИЯТА 

Участието в кампанията означава, че лицето приема и се съгласява с настоящите 

правила. 

 

https://gas.overgas.bg/e-invoice/

