
1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  

Организатор на кампанията e газоразпределителното 

дружество „Овергаз Мрежи” АД (Дружеството). 

 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА  

Кампанията се провежда в периода от 16.12.2019г. до 

30.01.2020 г. включително. 

 

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, които получават хартиената си 

фактура. 

 

5. СЪЩНОСТ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

Всеки настоящ битов клиент, който отговаря на условията в 

т.4. и се е отказал от хартиената си фактура в периода на 

кампанията, участва в томбола за спечелване на 1 бр. - 

iphone 11, 1 бр. - iwatch 3 и 10 билета за кино в Cinema 

city. 

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип и 

обявени на 03.02.2020 г. на страницата на Овергаз във 

Facebook - https://www.facebook.com/overgas/. 

 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА 

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени във 

Фейсбук (Facebook) страницата на „Овергаз Мрежи“ АД 

https://www.facebook.com/overgas/. Победителите трябва да  

изпратят на лично съобщение своите данни за контакт, за 

да получат наградите си.  

 

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 15.03.2020 г., с 

включени 3D очила. Кодът не е валиден за предпремиерни 

прожекции и за 4DX.  

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ  

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

битови клиенти, които вече са се отказали от хартиената 

си фактура. 

https://www.facebook.com/overgas/
https://www.facebook.com/overgas/


7.2. Ползване на наградите - 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 страницата на 

Овергаз  

 

 

9. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА КАМПАНИЯТА 

Участието в кампанията означава, че лицето приема и се 

съгласява с настоящите правила.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cinemacity.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR2RTqqIYDgfF4lgDelzJ8sypZfJjPnBboFBwhoNW6sZAroMf6gYSUFh2W8&h=AT1KriqA8NFueOy50V1lftMOV3gZ90Dp0MOinMng74aVo9uxJLDTZhDuxBA8rhdivg5ISqYj6YPlPej82fdJazGTsfCr-EgLq68UiVkX-1XbVpcnwbVxPZGV22Uhy2o3h16e3FHW

