
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА 

„ Антифриз Dynamax G11 и G12 от Ауто Плюс“ 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА 
РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ  
Рекламната кампания под надслов „Антифриз Dynamax G11 и G12 от Ауто 
Плюс ” (Промоцията) се организира и провежда от „Ауто Плюс България АД” 
(“Организатор на промоцията”). Участниците в Промоцията са длъжни да 
спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила 
на Промоцията (наречени тук по-долу “Официални Правила”). 

Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период 
на продължителност на Промоцията в обектите от веригата Ауто Плюс. 

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя 
Официалните Правила, като промените влизат в сила само след 
предварителното им оповестяване.  

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  
Промоцията се организира и провежда във всички собствени обекти на Ауто 
Плюс България на територията на Република България. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА  
Промоцията започва на 28.09.2022 и продължава до 29.10.2022 включително. 
По свое усмотрение, Организаторът може да прекрати или продължи 
промоцията по всяко време след нейното начало. 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ  
Участващите търговски артикули са 60 литрови варели Dynamax G11 60L и 
Dynamax G12 60L и 25 литрови туби Dynamax G11 25L и Dynamax G12 25L, 
предмет на продажба във веригата търговски обекти Ауто Плюс. 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА  
1. Всеки клиент закупил Dynamax G11 60L или Dynamax G12 60L, ще 
получат подарък - комплект грижа за автомобила за зимата, който 
включва 1л течност за чистачки, размразител за стъкла, четка за 
почистване на сняг и стъргалка за лед, а също така и един брой добавка 
Dynamax Winter Care Shot 150ml . 
 
2. Клиентите закупили Dynamax G11 25L или Dynamax G12 25L ще получат 
подарък един брой  
Dynamax Winter Care Shot 150ml . 

*Не се дължи подарък, ако промоционален продукт бива върнат. 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  
Промоцията е отворена за участие на всички клиенти на едро и клиенти авто 
сервизи и авто сервизни комплекси на Ауто Плюс на територията на 
Република България. 



РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА  
Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко 
време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1. В тези случаи на 
участниците не се дължи компенсация. 

РАЗДЕЛ 8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ  
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и 
участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за 
постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България. 

 Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни в обектите на Ауто Плюс 
за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на 
тел. 02/810 87 55. 

Участвайки в тази Промоция, участниците декларират и се съгласяват, че са 
запознати с настоящите Официални Правила и са съгласни да спазват техните 
условия и разпоредби. 
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