Общи условия на Играта „Зареди и спечели“ от Еко и SDI 2021 г.
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие и разпределяне на
наградите в играта „Зареди и спечели“ на EKO и SDI („Играта”), която е организирана
съвместно от „Ес Ди Ай Груп” ООД и „ЕКО България“ ЕАД, („Организатор(и)"). Общите
условия са публикувани на интернет страницата на Организатора - www.sdi.bg
І. Описание на Играта. Условия за участие.
1. В периода от 01.07.2021 г. до 31.08.2021 г. включително („Период на играта") всяко
зареждане на гориво с Клубна карта SDI в бензиностанции ЕКО на територията на
България регистрира притежателя на картата в Играта.
2. В Играта могат да участват всички физически лица („Клиенти”), които притежават
клубна карта SDI или имат дигитална карта SDI в приложението Cardbox и заредят
гориво в бензиностанции ЕКО в Периода на играта.
3. За участие в Играта няма изискване за минимална стойност на зареждане или вид
гориво. Регистрацията за участие в Играта става автоматично при използване от
Клиента на Клубна карта SDI при зареждане на гориво на бензиностанции ЕКО в
Периода на играта.
4. Организатори на Играта са „Ес Ди Ай Груп“ ООД и „ЕКО България“ ЕАД. В Играта
нямат право да участват служители на Организаторите, притежаващи Клубна карта SDI.
5. Едно зареждане на гориво дава един шанс за участие в Играта. Всеки Клиент има
право да участва с неограничен брой зареждания на гориво, като това увеличава право
пропорционално шансовете му за награда в Играта.
6. Спечелилите Клиенти от Играта ще бъдат определени чрез жребий на 08.09.2021 г. и
имената им ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата и интернет страницата на
Организатора „Ес Ди Ай Груп“ ООД www.sdi.bg.
ІІ. Награди, срокове на теглене и получаване
7. Тегленето на наградите се извършва чрез жребий в присъствието на представители
на Организаторите.
8. В Играта на SDI и ЕКО ще бъдат раздадени следните награди, определени чрез
жребий:
8.1. 1 (една) карта за гориво на стойност 1000 лв. за зареждане в Бензиностанции ЕКО.
8.2. 30 (тридесет) карти за гориво на стойност 50 лв. за зареждане в Бензиностанции
ЕКО.

9. Общият брой на наградите, които ще бъдат раздадени в Промоцията е 31 (тридесет и
един) броя.
10. Срокът за използване на картите за гориво е 60 дни за картите на стойност 50 лв. и
6 (шест) месеца за картата на стойност 1000 лв.
11. Картите на стойност 50 лв. могат да се използват еднократно като остатъчната
стойност в картата не се съхранява и не може да се използва за следващо зареждане.
Картата се предава на служител на касата на бензиностанцията ЕКО при първото й
използване.
12. Картата на стойност 1000 лв. може да се използва многократно в рамките на 6
(шест) месеца до изчерпване на стойността й. Картата се предава на служител на касата
на бензиностанция ЕКО при изчерпване на стойността й.
13. Клиентите, спечелили награди, ще бъдат уведомени лично по телефон от
служители на Организатора „Ес Ди Ай Груп“ ООД в срок от 3 (три) работни дни от датата
на теглене на жребия, като ще имат възможност да заявят предпочитания начин за
получаване на наградата съгласно т.14.
14. Наградите се получават лично от Победителя в избран от него офис на
Организатора „Ес Ди Ай Груп“ ООД в срок до 10 (десет) календарни дни след датата на
теглене на жребия за съответната награда или по куриер на посочен от Клиента адрес,
като разходите за куриерската услуга са за сметка на Организатора.
15. Клиентите, които не отговорят на телефоните за контакт, посочени от тях при
получаване/регистриране на Клубна Карта SDI повече от 10 (десет) календарни дни от
датата на жребия, в който са спечелили награда, както и тези, които не
потърсят/получат наградите си в срока по т.14, губят правата си върху съответната
награда.
16. Никой от Клиентите, участващи в Играта, няма право да получи парична
равностойност на спечелената награда или да прехвърли наградата си на трето лице.
17. При получаването на Награда Клиентът следва да представи лична карта или друг
документ са самоличност на служителя в офиса на Организатора „Ес Ди Ай Груп“ ООД,
за да удостовери, че е притежателят на печелившата Клубна карта SDI. Получаването на
наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Клиента и
служителя в офиса на Организатора.
ІІІ. Данни за кореспонденция с Клиента
18. В случай че Клиентът, чиято Клубна карта SDI е изтеглена като печеливша, е
променил номера на мобилния си телефон/телефона за връзка, който е посочил при
заявяване на неговата Клубна карта SDI и не е уведомил писмено за промяната
Организатора „Ес Ди Ай Груп“ ООД до изтичане на Периода на играта, Клиентът губи
правото да получи наградата, а Организаторите не носят отговорност за уведомяването
му и връчването на наградата.

19. В случаите по т.15 и т.19 Организаторите в срок от три работни дни след изтичане на
срока по т.15 определят чрез жребий нови Клиенти, които да получат нераздадените
награди. За получаването им се следва процедурата по т.13 до т.17 съответно.
IV. Лични данни
20. Личните данни на Клиентите, участващи в Играта, се обработват само от
Организатора „Ес Ди Ай Груп“ ООД съобразно изискванията на приложимото
законодателство и уведомлението за поверителност за Клиенти на „Ес Ди Ай Груп“
ООД.
V. Промени в Общите условия
21 При промяна на нормативната уредба в Република България или получаване от
Организаторите на разпореждане от компетентен държавен орган, при които
условията на Играта следва да бъдат променени или Играта да бъде спряна през
периода на нейната валидност, Организаторите имат право да променят настоящите
Общи условия, включително и да прекратят Играта.
22. Измененията и допълненията на тези Общи условия, както и предсрочното
прекратяване на Играта се публикуват на интернет сайта на Организатора „Ес Ди Ай
Груп“ ООД www.sdi.bg и влизат в сила за всички Клиенти в деня на публикуването им.

