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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  

Организатор на кампанията е газоразпределително дружество „Овергаз Мрежи” АД. 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията се провежда в периода от 28 септември 2017 г. до 30 ноeмври 2017 г.  

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА  

Национална кампания в градовете, част от лицензионната територия на „Овергаз 

Мрежи“ АД към 28 септември 2017 г.  

4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)  

Право на участие в кампанията имат потенциални клиенти, които са пълнолетни 

физически лица, регистрирали се за участие в периода на кампанията, декларирали 

във формата за регистрация, че живеят в град в рамките на лицензионните 
територии на „Овергаз Мрежи“ АД. 

5. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА  

Всеки потенциален клиент, отговарящ на условията в т.4, отговорил правилно на 

затворените въпроси и попълнил формата за регистрация на промоционалния сайт 
gas.overgas.bg/nameri/, участва в томбола за спечелване на една предметна награда. 

Допълнително, всеки потенциален клиент, който попълни онлайн заявление за 

присъединяване на адрес zaiavi.overgas.bg, съгласно посочените в настоящите 
правила условия, получава право за участие в томбола за голямата награда. 

6. НАГРАДИ  

Участниците, потенциални нови битови клиенти, изпълнили условията на кампанията 

и попълнили правилно формата за регистрация, получават право за участие в 

томбола, в която ще бъдат раздадени следните предметни награди: 6 (шест) 
метеорологични станции "GALLERY" и 2 (два) Apple Watch Series 2. 

Участниците, попълнили правилно онлайн заявление за присъединяване, участват в 

допълнителна томбола за голямата награда - пакет кондензен газов котел от 

BOSCH със стаен регулатор.  

Спецификацията на газовия котел се избира от спечелилия клиент, като клиента има 

право да избере един от следните пакети: 

Мощност Артикули

24 kW BOSCH Пакет Condens 2000W ZWB 24-1 AR23, двуконтурен котел + Димоотвод AZB916 + безжичeн регулатор Honeywell CMT727

24 kW BOSCH Пакет Condens 2000W ZWB 24-1 AR23 & TRZ12-2, двуконтурен + Димоотвод + стаен регулатор TRZ 12-2

24 kW BOSCH Пакет Condens 2500W WBC 24-1 DE 23 & CR 100, едноконтурен + Димоотвод + стаен регулатор СR100

28 kW BOSCH Пакет Condens 2500W WBC 28-1 DСE 23, двуконтурен котел + Димоотвод AZB916 + безжичeн регулатор Honeywell CMT727

28 kW BOSCH Пакет Condens 2500W WBC 28-1 DСE 23 & CR 100, двуконтурен + Димоотвод + стаен регулатор СR100

28 kW BOSCH Пакет Condens 3000W ZWB 28-3 CE 23 & CR 100, двуконтурен + Димоотвод + стаен регулатор СR100

24 kW BOSCH Пакет Condens 2500W WBC 24-1 DE 23 & CT 100, едноконтурен + Димоотвод + стаен регулатор СТ100

28 kW BOSCH Пакет Condens 2500W WBC 28-1 DСE 23 & CТ 100, двуконтурен + Димоотвод + стаен регулатор СT100 (internet)

28 kW BOSCH Пакет Condens 3000W ZWB 28-3 CE 23 & CТ 100, двуконтурен + Димоотвод + стаен регулатор СT100 (internet)  
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Наградите ще бъдат изтеглени след приключване на кампанията и не по-късно от      

4-ти декември 2017 г.  

Всички спечелили, но непотърсили в срок до 8-ми декември 2017 г., посочените в 
настоящите правила награди, губят правото си да ги получат. 

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на стока или услуга на Организатора. 

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

Имената на всички победители ще бъдат обявени на фейсбук страницата на 

Организатора. Всички печеливши участници ще бъдат уведомени и по телефона в 
рамките на три работни дни от тегленето на наградите. 

Победителите от лотариите, попълнили формата за регистрация на промоционалния 

сайт gas.overgas.bg/nameri/ или попълнили онлайн заявление за присъединяване 

на zaiavi.overgas.bg, могат да получат наградите си от най-близкия клиентски 
център на компанията. 

Наградите, за всички регистрирани през промоционалния сайт, се получават 
лично с документ за самоличност. 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

8.1. Данните на регистрираните за участие в кампанията ще бъдат използвани за 
маркетинговите и търговски цели на компанията организатор. 

8.2. Спечелилите участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да 

участват в публични прояви на Организатора с рекламен характер, без да получават 

каквото и да е възнаграждение за това. Спечелилите участници дават изричното си 

съгласие за разпространението на изработените в тази връзка рекламни материали, 

на които са заснети.  

8.3. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за 

непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други 
подобни поводи.  

9. ОГРАНИЧЕНИЯ  

9.1. Всеки потенциален клиент има право на една регистрация за участие в 
кампанията.  

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

9.2.1 За лица, живущи в населени места извън лицензионните 

територии на „Овергаз Мрежи“ АД. 

9.2.2 За юридически лица. 

9.2.3. За строителни предприемачи. 

9.2.4. За служители на „Овергаз Мрежи“ АД и техните семейства. 

10. ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА  

С попълването на електронния формат на заявлението за присъединяване и 

регистрационната форма за кампанията, лицето потвърждава, че приема и се съгласява 

с настоящите Официални правила на кампанията, в т.ч. изрично приема условията по 
раздел 8 (т.8.1., т.8.2. и т.8.3.) по-горе.  
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Правилата ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на 

страницата на Организатора на адрес gas.overgas.bg/nameri/ и gas.overgas.bg/zaiavigas/. 
Повече информация може да бъде получена и на телефон 0700 11 110.  

Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва, променя или 

прекратява Правилата. Промените влизат в сила след оповестяването им на интернет 
адрес: gas.overgas.bg/nameri/ и gas.overgas.bg/zaiavigas/. 


