
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ НА GOODYEAR 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА  

1.1. Лятната промоция на Goodyear (наричана по-долу "Промоцията") се организира и 
провежда от „Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“, гр. София 1784, бул. "Цариградско 
Шосе" № 62 (наричано по-долу "Организатор").  

1.2. С участието си в Промоцията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите 
на изложените официални правила на Промоцията (наричани по-долу "Официални Правила"). 

1.3. Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското 
законодателство и ще бъдат публично оповестени на www.promo.goodyear.bg, както и на 
www.goodyear.com. 

1.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните 
Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен 
ако в конкретния случай не е посочено друго. 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

2.1. Промоцията се организира и провежда само в следните оторизирани търговски обекти и 
сервизи на територията на Република България: 

 

ФИРМА АДРЕС НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ГРАД ТЕЛЕФОН

Автокар Комерс ул. "Стара Планина" 12 Ловеч +359886538959
Агрина ул. "Българска авиация" 35 Плевен +359878787899
Ал Експрес ул. "Индустриална" 9 София +359888559366
АЛ и КО ул. "Цветан Зангов" 2 Шумен +359887407870
АТ Бацалов бул. "Генерал Скобелев" 36 Русе +359888678999
Ауто гуми Варна бул. Сливница №178 Варна +359885755770
Ауто Макс ул. "Васил Левски" 105 Пловдив +359889228082
Бигс ул. "Одрин" 130 Бургас +335956848121
Вулкан кв. "Твърди ливади бл.9" Перник +359898648904
Граматиков Груп ул. "Драмски път" 15 Гоце Делчев +359889474791
Диана бул. "Ботевградско шосе" 35 София +35928148140
Диана бул. "Околовръстен път" 11, Симеоново София +35929627199
Диана бул. "Околовръстен път" 765, Люлин София +35929250130
Диана бул. "Цариградско шосе" 268 София +35928148150
Диана бул. "Пазарджишко шосе", след "Техномаркет" Пловдив +35932904545
Диана 5-ти километър, срещу КПП на КАТ на магистрала Бургас-София Бургас +35956897777
Диана ул. "Войвода Стойно Черногорски" 5 Стара Загора +35928148150
Диана ул. "Българска авиация" 27 Плевен +35964989800
Диана ул. "Девня" 11 Варна +35952816060
Диана ул. "Потсдам" 10 Русе +35982528500
Дийома жк. "Владислав Варненчик" бл.4 Варна +35952510540
Европа гуми Овча купел бул. "Овча купел" 89A София +359888234049
ЕТ Тошо Видев бул. "Патриарх Евтимий" 55 Стара Загора +359888752971
Етика Е ул. "Иван Ведър" 5 Русе +359899820666
Еурокатена бул. "България" 6A Пловдив +359888312625
Жижо 82 ул. "Република" 97 Варна +359888558466
Жижо 82 ул. "д-р Янаки Богданов" 1 Варна +359899932879
Жижо 82 бул. "цар Освободител" 220 Варна +35952510414
Ивеа-Фулда ул. "Дружба" 49 Ямбол +359894504850
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Карио ул. "Банско шосе" 13А Сливен +359885077885
Карио ул. "Заводска" 11 Кърджали +359885603193
Карио ул. „Петър Берон“(до спортни площадки Стария стадион) Смолян +359887802186
Карио ул. "Атанас Москов" 251 Варна +359884730894
Карио бул. "Европа" 429 София +359888600660
Карио бул. "Съедининие" 100 Хасково +359887984037
Колев-Д.Колев ул. "Никола Габровски" 76 Велико Търново +359888337030
Маргел бул."Ботевградско шосе" 441 София +359888242505
Маргел бул."Цариградско шосе"115 София +359886300019
Маргел бул."Околовръстен път"214 София +359879980903
Маргел бул. "Александър Малинов" 18 София +359888300017
Маргел бул. "Опълченска" 53 София +359879100071
Маргел бул. "Акад. Иван Гешов" 2 (преди OMV) София +359888200008
Маргел бул. "Симеоновско шосе" 52 София +359888100023
Маргел бул. "Околовръстен път" 15, Манастирски ливади София +359888700026
Маргел бул."Околовръстен път" №155, срещу Диана София +359888200098
Маргел бул. "България" 131А Стара Загора 359 988137877
Маринтекс ул. Атанас Москов №30 Варна +359887811606
МД Радиал бул. "Ген. Д. Николаев" 7А София +35929461099
МД Радиал бул."Сливница" и ул. Русе 1 София +35924666778
МД Радиал бул. "Симеоновско шосе" 89В София +35924652691
МД Радиал бул. "Ботевградско шосе" 278 София +35924051120
МД Радиал ул. "Тодор Табаков" 2А Плевен +35964847453
Медина Мед бул. "Сливница" 576 София +35928274743
Медина Мед бул. "Владимир Вазов" 83 София +359882938074
Медина Мед бул. "Околовръстен път" 255 София +359884512319
Медина Мед бул. "Никола Петков" 10 Стара Загора +35942623871
Медина Мед ул. "Перла" 44 Варна +35952750027
Медина Мед ул. "Одрин" 92 Бургас +35956888600
Медина Мед ул. "Добротица" 30 Добрич +359885868684
Медина Мед бул. "Кукленско шосе" 1 Пловдив +35932693122
Медина Мед бул. "Трети Март" 42 Русе +35982845348
Медина Мед ул. "Пловдивско шосе" 115 Пазарджик +35934452845
Медина Мед бул. "Съединение" 69 Хасково +359882424332
Палада НМК Между Карлово и Сопот, път Е8711 Карлово +359888938258
Плама 2009 ул. "Полтава" 67 Самоводене +359888331667
Полмо Авто ул. "Мара Бунева" 99 София +359889946427
Примекс бул. "Ботевградско шосе" 275 София 070010122
Примекс бул. "Околовръстен път" 39 София 070010122
Примекс ул. "Цветан Зангов" 1 Шумен 070010122
Примекс ул. "д-р Атанас Москов" 74 Варна 070010122
Примекс ул. "Околовръстен път", "Добротица" 10 Добрич 070010122
Примекс ул. "Козлуджа" 3 Велико Търново 070010122
Примекс ул. "Одрин" 7 Бургас 070010122
Примекс ул. "Тутракан" 32 Русе 070010122
Примекс бул. "Кукленско шосе" 37-39 Пловдив 070010122
Рубикон бул. "Митрополит Андрей" 93 Търговище +359887313039
Рубикон 2 ул. "Иван Братанов" 7А Попово +359887313039
Стена ул.Търновско Шосе №38 Габрово +359899804427
Стъни Ауто бул. "Цар Освободител" 1 Варна +359888217290
Транскар Влади бул. "Юрий Гагарин" №1 Перник +359883255644
Фулда България/Motoexpert бул. "Черни връх" 179Б София +35929698448
Фулда България/Motoexpert ул. "Рогошко шосе" 38 Пловдив +359894543518
Фулда България/Motoexpert бул. "Освобождение" №112 Хасково +359889815009
Фулда България/Motoexpert Автоцентър Citroen, Севeрна промишлена зона, срещу Топлофик Бургас +359886197026
Фулда България/Motoexpert ул. "Българска авиация" 6 Плевен +35964803242
Фулда България/Motoexpert ул. "Войвода Стойно Черногорски" №51 Стара Загора +359884209934
Фулда България/Motoexpert бул. "Симеоновско шосе" 5 София +35929621950
Фулда България/Motoexpert Горубляне, бул. "Самоковско шосе" 1 София +359886197029
Фулда България/Motoexpert жк.Дружба, бул. "Проф. Цветан Лазаров" срещу блок 181 София +359888370698
Фулда България/Motoexpert бул "Овча купел" №63 София +359889300626
Фулда България/Motoexpert ул. "Никола Симов" №3 Варна +359885658981
Фулда България/Motoexpert ул. "Девня" №7 Варна +35952 630 350
Фулда България/Motoexpert бул. "България" и бул. "Беломорски" Кърджали +359888000275
Фулда България/Motoexpert бул. "Липник" 135 Русе +359888303293
Фулда България/Motoexpert бул. "Старозагорско шосе"№ 10А Сливен +359885644537
Фулда България/Motoexpert ул.Тутракан №47 Силистра +359888232213
Фулда България/Motoexpert кв. Бистрец (след полигона на СБА) Враца +359888543214
Фулда България/Motoexpert ул. "Покровнишко шосе" 14 Благоевград +359885339332
Х и Г Сливен ул. "Банско шосе" 39 Сливен +359898419806
Хелиос зона Изток 1 Севлиево +359888606667
Арго ул. "Иван Ведър" 5 Русе +35982846035
Юлия прес местност 1-ви Долап - склад Търговище +359886857900
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2.2. В Промоцията нямат право да участват покупки от онлайн магазини. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

3.1. Право на участие имат юридически лица със седалище на територията на Република 
България, както и дееспособни физически лица с постоянно местоживеене на територията на 
Република България, навършили 18 г. към датата на покупката, които в периода на 
Промоцията изпълнят условията за участие, описани по-долу. 

3.2. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, негови 
подизпълнители, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, 
деца), служители на търговските обекти и сервизи, в които се провежда промоцията, както и 
служители на юридически лица, които търгуват с гуми.  

3.3. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не 
допусне включването в Промоцията на Участници, които не отговарят на описаните в 
настоящите Официални правила условия за участие. 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Промоцията се провежда в периода 15 март – 15 май 2022 г. вкл. или до изчерпване 
количествата на подаръците, предвидени за нея. Регистрацията на документите, 
удостоверяващи едновременна покупка на комплект от 4 бр. летни/всесезонни гуми, 
независимо от размера и участващи в Промоцията, се приема на сайта на Промоцията до 20 
май 2022 година.  

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПРОДУКТИ 

5.1. В Промоцията участват всички видове летни и всесезонни гуми, независимо от размера, 
за леки, лекотоварни и 4x4/SUV автомобили с марка Goodyear, закупени едновременно в 
комплект от 4 броя от физическо или юридическо лице, за периода на Промоцията. Допуска се 
регистрация на едно юридическо лице с максимум 8 броя гуми, участващи в Промоцията. 

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА 

6.1. Всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на условията, посочени в раздел 3, 
има право да се включи в Промоцията, ако в периода 15 март – 15 май 2022 г. вкл., закупи 
едновременно и независимо от размера комплект 4 броя летни /всесезонни гуми Goodyear, 
участващи в Промоцията.  

6.2. Участникът се регистрира на сайта www.promo.goodyear.bg, където попълва 
регистрационна форма, в която посочва: своите имена, телефон, адрес за доставка, размер на 
закупените гуми и търговски обект, от който е направена покупката. В допълнение Участникът 
трябва да изпрати и снимка на документите, които удостоверяват направената покупка – 
касова бележка и стокова разписка или касова бележка и фактура – чрез прикачане на 
съответните файлове.    
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6.3. За да са валидни документите за участие в Промоцията, е необходимо на тях да са 
описани марката и модела на закупените гуми, техния размер и брой (например: Goodyear 
EfficientGrip Performance 2 - 225/45R17– 4 броя).  

6.4. Първоначалният етап от регистрацията включва избор на скреч карта от предложените на 
екрана, където участникът изтрива скреч полето и печели своята награда. При покупка 
едновременно на комплект от 4 броя летни /всесезонни гуми Goodyear, независимо от 
размера, закупилият комплекта участник получава гарантиран подарък – поло тениска или 
подаръчен ваучер на стойност 80 лв. Тениските са три модела. Участникът избира един от 
моделите при наличност на размер. Независимо от количеството комплекти летни /всесезонни 
гуми, които са закупили, участниците могат да получат най-много 2 подаръка в рамките на 
Промоцията, в случай че са закупили поне 2 комплекта от 4 броя летни /всесезонни гуми. 
Покупката на 4 гуми от един комплект трябва да бъде направена едновременно. Всички 
регистрирани участват в томбола за голямата награда – един комплект ваучери за гориво в 
Shell на обща стойност 600 лв. - тегленето на която ще се проведе на 30 май 2022 г. в 
присъствието на нотариус и ще бъде обявена на сайта www.promo.goodyear.bg в срок от два 
дни след изтегляне на наградата. 

6.5. След регистрация Участникът получава имейл с потвърждение за успешна регистрация. 
Документите, изпратени от Участниците, се валидират от Организатора или негов 
подизпълнител до три работни дни от датата на регистрация на документите. При одобрение 
на изпратените документи, регистрираният Участник получава втори имейл с потвърждение за 
изправност на документите, както и че неговият подарък ще бъде доставен с куриер на 
посочения в регистрационната форма адрес.  

6.6. Организаторът или негов подизпълнител има право да се свърже с Участника, ако 
получените копия на документите за покупка не могат да бъдат разчетени и 
обработени/валидирани.  

6.7. При необходимост от повече информация за направената регистрация, Участника има 
право да се свърже с Организатора или негов подизпълнител на телефон (0888 720 271), 
който е осигурен за периода на кампанията и се обслужва всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч 
или да изпрати запитване на имейл адрес: customer_relations@goodyear.com  

6.7. Организаторът има право да откаже изпращане на награда при съмнение за финансов 
документ с непълно или невярно съдържание.  

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПОДАРЪЦИ 

7.1. Промоционалните подаръци са общо 700 бр. с марка Goodyear – 500 тениски, 200 
подаръчни ваучери х 80 лв. и един комплект ваучери за гориво в Shell на обща стойност 600 
лв.  

7.2. Организаторът си запазва правото, при необходимост да увеличи броя на 
промоционалните подаръци, в случай че е възможно те да бъдат произведени в необходимия 
за това срок. 

7.3. На сайта www.promo.goodyear.bg са налични снимки и подробно описание на включените 
в Промоцията подаръци.  
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7.4. Не се допуска замяна и получаване на паричната равностойност на промоционален 
подарък. 

7.5. Оплаквания относно качествата на подаръка няма да се разглеждат от Организатора.  

 

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ 

8.1. Подарък се получава по куриер за сметка на Организатора на посочения от Участника в 
регистрационната форма на сайта на Промоцията точен адрес за доставка. Доставката се 
извършва само на адреси на територията на Република България.  
 
8.2. Ако Участник е предоставил неточен или несъществуващ адрес за доставка или не бъде 
открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил 
посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата 
на сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него 
телефонен номер за уговаряне получаването на подаръка. Ако печелившият Участник не бъде 
открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, подаръкът остава 
в съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на 
Организатора. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на подаръка в горните 
случаи. 
 
8.3. Наградите ще се обработят и изпратят до Участниците в срок до 20 дни след валидация 
на регистрацията. 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ  

9.1. Организаторът не носи отговорност за несъответствия в датите и обектите на провеждане 
на Промоцията при промени от страна на съответните търговски обекти. 

9.2. Крайната цена на Участващите в Промоцията продукти се определя от съответния 
търговски обект.  

9.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени подаръци, когато това 
се дължи на следните обстоятелства: а) подаръкът не може да бъде получен или доставен 
поради невъзможност Участник да го получи в определените срокове или поради други 
технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния Участник и б) при невъзможност 
подаръкът да бъде доставен поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови 
ограничения, или каквито и да било други обстоятелства. 

9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията 
поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – напр. случаи на непреодолима 
сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети 
лица услуги извън контрола на Организатора и др.  
 
9.5. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически 
проблеми, осуетяващи участието в Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране 
на оборудването на Участник. 
 
9.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се Участник, в случай 
че Участникът е изразил писмено (чрез изпращане на съобщение на посочен от Организатора 
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за целта пощенски адрес или адрес на електронна поща – гр. София 1784, бул. "Цариградско 
Шосе" № 62 или customer_relations@goodyear.com ) това свое желание. 
 
РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
10.1. Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Промоцията 
е Организатора „Гудиър Румъния С.Р.Л. – Клон България“. Доброволното предоставяне на 
лични данни (три имена, имейл, телефонен номер, адрес, данни за покупка) от страна на 
участниците за целите на промоционалната кампания и предоставянето на информацията, 
необходима за регистрация в уебсайта www.promo.goodyear.bg e необходимо условие за 
участие в Промоцията. Участието в Промоцията предполага познаване на настоящите 
Официални правила и съгласие на участниците с тях.  
 
Предоставените данни ще бъдат използвани за следните цели: 

• организиране и провеждане на Промоцията; 
• определяне и валидиране на печелившите; 
• присъждането на наградите; 
• изпращане на информационни и рекламни материали. 

 
10.3. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат 
обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила. 
 
10.4. Чрез маркиране на допълнително поле от регистрационната форма, участниците могат 
да се съгласят да получават на посочения от тях имейл и/или пощенски адрес информационни 
и рекламни материали за бъдещи кампании и промоции на продукти на Организатора. 
Липсата на маркирано допълнителното поле за съгласие по никакъв начин не ограничава 
правата на Участника в Промоцията, както и неговата възможност да получи подарък.  

10.5. След приключване на дейностите по Промоцията, всички събрани лични данни ще бъдат 
съхранявани в рамките на 3 години след края на Промоцията, като те няма да се използват за 
никакви други цели, с изключение на участието в Промоцията. Данните необходими за 
изпращане на информационни и рекламни материали ще бъдат съхранявани до оттегляне на 
съгласието на съответния субект на данни. 
 
10.6. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за 
защита на личните данни на участниците. Повече подробности могат да се открият в 
Политиката за защита на личните данни на Организатора (www.promo.goodyear.bg). 
 
10.7. Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат обработвани в съответствие със 
законовите разпоредби относно защитата на физическите лица по отношение на обработката 
на лични данни и относно свободното движение на тези данни. 
 
10.8. За да осигури честна и прозрачна обработка, Обработващият гарантира следните права 
на участниците, свързани с личните им данни, по време на Промоцията: 

• правото да оттеглят съгласието си за обработване по всяко време, без това да засяга 
законността на обработката по силата на съгласието преди неговото оттегляне; 

• правото да изискват достъп до личните си данни; 
• правото да изискват корекции на личните си данни; 
• правото да изискват изтриване на личните им данни;  
• правото да се ограничи обработването на данните им; 
• правото да се противопоставят на обработката, освен ако правните разпоредби не 

предвиждат друго; 
• правото на преносимост на данните; 
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• правото да подадат жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на 
личните данни (КЗЛД). 

 
10.9. Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено 
заявление, датирано, подписано и адресирано до Обработващия на адрес: гр. София 1784, 
бул. "Цариградско Шосе" № 62 или на имейл адрес: customer_relations@goodyear.com. При 
подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално 
заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, 
ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите 
закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики. 
 
 
РАЗДЕЛ 11. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

11.1. Организаторът има право да променя правилата на Промоцията, както и да прекрати 
Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят 
материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези 
случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и 
възстановяване на тяхната стойност. 

11.2. При предсрочно прекратяване на Промоцията Организаторът следва да обяви публично 
това си решение на уебсайта www.promo.goodyear.bg поне 24 часа преди прекратяването. 

РАЗДЕЛ 12. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

12.1 В случай, при който за някой Участник бъде доказано от Организатора и/или неговите 
партньори и/или подизпълнители, че е спечелил с помощта на измама, Организаторът има 
право да търси обезщетение за направените по време на процедурата за определяне на 
победителите и изпращане на наградите разходи.  
 
12.2. В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Промоцията, те ще 
бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, 
страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.  
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