Общи условия за участие в кампанията
„ВЗЕМИ КРЕДИТ + ВАУЧЕР ЗА ЗИМНИ ГУМИ С ОТСТЪПКА”
1. Предмет и общи понятия:
1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на кампанията „ВЗЕМИ
КРЕДИТ + ВАУЧЕР ЗА ЗИМНИ ГУМИ С ОТСТЪПКА” и уреждат взаимоотношенията, които възникват
във връзка с участието в нея между „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД (наричано за краткост
„Дружеството”), „Карио” ООД (наричано за краткост „Търговски партньор 1”), „Маргел“ ООД
(наричано за краткост „Търговски партньор 2”) и физическите лица, които участват в
кампанията „ВЗЕМИ КРЕДИТ + ВАУЧЕР ЗА ЗИМНИ ГУМИ С ОТСТЪПКА”.
1.2. Кампанията „ВЗЕМИ КРЕДИТ + ВАУЧЕР ЗА ЗИМНИ ГУМИ С ОТСТЪПКА” (наричана за краткост
„Кампанията”) е маркетингов инструмент за стимулиране на клиенти за ползване на финансовите
услуги, предлагани от Дружеството и за стимулиране на клиентите за покупки на предлагани от
Търговски партньор 1 и Търговски партньор 2 стоки.
1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице,
което се включва в Кампанията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия.
1.4. Условията се разпространяват на уеб сайта на Дружеството www.bnpparibas-pf.bg, като с това се
считат достъпни до Участниците в Кампанията.
2. Включване в Кампанията:
2.1. Участниците се включват в Кампанията като сключат договор за потребителски паричен кредит за
финансиране покупката на употребяван автомобил*, в периода от 24 ноември 2014 г. до 15 януари 2015
г., с което приемат и настоящите Условия. С подписването на договора за потребителски паричен кредит
за финансиране покупката на употребяван автомобил, всеки Участник ще получи номериран и поименен
ваучер (наричан за краткост „Ваучер”), с използването на който Търговски партньор 1 предоставя,
еднократно, отстъпка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената на предлаганите в търговската
му мрежа** зимни гуми с марка „Syron” и/или отстъпка в размер на 20 % (двадесет процента) от цената
на предлаганите в търговската му мрежа зимни гуми от всички останали марки, а Търговски партньор 2
предоставя, еднократно, отстъпка в размер на 23 % (двадесет и три процента) от цената на предлаганите в
търговската му мрежа*** зимни гуми и/или отстъпка в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на
предлаганите в търговската му мрежа джанти.
3. Уловия за използване на Ваучера:
3.1. Ваучерът ще може да се използва в периода от 24 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г., съгласно
начина, посочен в настоящите Условия.
3.2. Ваучерът може да се използва от само от Участник, на името на който е издаден. Ваучерът може да
се използва еднократно. При използване, Ваучерът се задържа от магазина, в който е използван от
Участника.
3.3. Ваучерът може да се използва от Участниците при покупка на стоки, предлагани от Търговски
партньор 1 и Търговски партньор 2, както при заплащането им в брой, така и в случай на
финансирането на покупката им с предлаганата от Дружеството финансова услуга. Ваучер за намаление
не може да се използва при покупка на стоки с кредит от Дружеството, при които оскъпяването е 0%
(нула процента).
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3.4. Всички Участници в Кампанията получават правото на разпределяне на Ваучерите, осигурени от
„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, „Карио” ООД и „Маргел“ ООД, съгласно настоящите Условия.
4.6. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с Ваучери и
се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, кампании и инициативи,
организирани от „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще се регламентират от отделни условия. След
изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.
*Употребяван автомобил е автомобил над 3 (три) години от датата на първата му регистрация
**Търговска мрежа на Търговски партньор 1 – обекти с търговско име AUTOBOX (www.autobox.bg):
1. гр. Варна, с.о Пчелина 891 /на ъгъла на бул.Цар Освободител и ул. Поп Димитър/
2. гр. София, ул. Никола Петков 27
3. гр. Сливен, ул. Банско шосе 13А
4. гр. Сливен, бул. Панайот Хитов 67А
5. гр. Сливен, ул. Янко Сакъзов 2
6. гр. Ямбол, ул. Кокиче 1
7. гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 42
8. гр. Казанлък, бул. Ал. Батенберг 212
9. гр. Хасково, бул. Освобождение 240
10. гр. Бургас, бул. Индустриална 19
11. гр. Кърджали, ул. Заводска 1
12. гр. Кърджали, ул. Първи май 4
13. гр. Добрич, ж.к. Дружба 74
14. гр. Търговище, бул. Митрополит Андрей 70
15. гр. Смолян, ул. Бяло море 3
16. гр. Враца, бул. Втори Юни 179
17. гр. Стралджа, ул.П.Яворов 42
***Търговска мрежа на Търговски партньор 2 – обекти с търговско име МАРГЕЛ (www.margel.info):
1. гр. София, бул. Ботевградско шосе 441А
2. гр. София, жк. Младост 1, бул. Ал. Малинов 18
3. гр. София, жк. Дружба 1, бул. Проф. Цветан Лазаров 33, Бизнесцентър 33
4. гр. София, бул. Симеоновско шосе 52
5. гр. София, бул. България 131
6. гр. София, бул. Акад.Иван Евстратиев Гешов, 2 Ж
7. гр. София, бул. Цариградско шосе 115Z, The Mall, ниво -3
8. гр. София, Околовръстен път 15
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