
Правилник на Промоционалната кампания 
под наименованието „TireGuard365... Защита през цялата година“ 

(наричан по-долу „Правилник”) 

§ 1. Общи положения 

1. Промоционалната кампания, наречена „TireGuard365... Защита през цялата година“ (наричана 
по-долу „Промоционална кампания“) е маркетингова кампания, подготвена от Goodyear Polska 
Sp. z o.o. със седалище в гр. Варшава на адрес ул. „Краковякув“ № 46 /Warszawа, ul.Krakowiaków 
46/, вписано в Търговския регистър към Националния съдебен регистър от Варшавския окръжен 
съд за столицата град Варшава, 13-то Стопанско отделение на Националния съдебен регистър, под 
номер KRS 0000104862 (наричано по-долу „Организатор“), насочена към увеличаване на 
продажбите на нови летни, зимни и всесезонни гуми от марките „Goodyear“, „Dunlop“, „Fulda“, „Sava“ 
и „Dębica“ с размер 16 инча и по-големи, предназначени за леки автомобили или автомобили 
4WD/SUV (наричани по-долу „Промоционални гуми“). 

2. Изпълнението на промоционалната кампания се подпомага и координира от PRO DUCT By Business 
Friends Sp. z o.o. със седалище във Варшава на адрес ул. „Янковска“ № 10, 02-129 Варшава /ul. 
Jankowskа 10, 02-129 Warszawa/, вписано в Търговския регистър към Националния съдебен 
регистър от Варшавския окръжен съд за столицата град Варшава, 13-то Стопанско отделение на 
Националния съдебен регистър, под номер KRS: 0000004049 (наричано по-долу „Координатор“). 

3. Целта на Промоционалната кампания е да предостави на първите 6000 Участници, които отговарят 
на посочените в този Правилник условия, допълнителна гаранция за Промоционалните гуми 
(наричана по-долу „Допълнителна гаранция“), които по време на Периода на Промоционалната 
кампания са закупили (и монтирали) от „Premio“ Промоционални гуми, обхванати от 
Промоционалната кампания (два броя или цял комплект от четири броя) и са се регистрирали на 
Уебсайта. Условията на Допълнителната гаранция са описани в Приложение № 1 към Правилника. 

4. Съдържанието на Правилника е достъпно на уебсайта на Промоционалната кампания на адрес: 
www.MyPremio.eu (наричан по-долу „Уебсайт“) през целия Период на Промоционалната кампания. 

5. Промоционалната кампания се провежда в Полша. 

§ 2. Условия за участие в Промоционалната кампания 

1. Промоционалната кампания е насочена към потребители с пълна правна дееспособност, 
закупуващи Промоционални гуми за частни цели, както и към физически лица с пълна правна 
дееспособност, извършващи стопанска дейност в Република Полша и закупуващи Промоционални 
гуми като част от тяхната бизнес дейност – при условие, че отговарят на всички посочени по-долу 
условия: 

a) по време на Периода на Промоционалната кампания са закупили поне две гуми или един 
комплект (състоящ се от четири гуми) Промоционални гуми от един и същ тип, заедно с услугата 
по монтажа им в един от избраните Доставчици на услуги „Premio“, които са посочени в 
Приложение № 4 към Правилника (наричани по-долу „Партньори“) и са запазили 
доказателство за тази покупка; и 

б) са получили от Партньора, от когото са закупили Промоционалните гуми, уникален 
промоционален код, потвърждаващ покупката на Промоционални гуми заедно с услугата им за 
монтаж, чийто образец е показан в Приложение № 2 към Правилника; и 

в) в рамките на 7 дена след получаването на промоционалния код са направили заявка за участие 
в Промоционалната кампания, като са регистрирали своя промоционален код на Уебсайта. За 
да регистрира промоционален код, Участникът е длъжен да попълни правилно и да изпрати 
поместения на Уебсайта формуляр за кандидатстване. Правилно попълненият формуляр за 
кандидатстване изисква попълване на всички задължителни полета на формуляра, 
включително подаване на декларация за прочитането и приемането на неговото съдържание. 
Достъпът до формуляра е възможен и след изпращане на SMS на номер +48 664078522, като 
в съдържанието въведете номера на получения код. Цената за изпращане на такова 

http://www.mypremio.eu/


съобщение зависи от тарифата на оператора; и 

г) дават съгласието си за обработване на личните им данни, което е необходимо във връзка с 
участието им в Промоционалната кампания на Уебсайта. 

- тези лица ще бъдат наричани колективно „Участници“, а индивидуално „Участник“. 

2. Уебсайтът дава възможност за създаване на индивидуален профил, като процесът на регистрация 
приключва с приемането на връзката в изпратения от Организатора имейл и задаването на 
индивидуална парола за Уебсайта. Регистрацията на промоционалния код, потвърждаващ 
закупуването на Промоционални гуми (т.е. попълването на всички задължителни полета на качения 
на Уебсайта формуляр), в този случай ще бъде достъпна едва след влизане на Участника на 
Уебсайта. 

3. Служители на Организатора и Координатора, членове на техните семейства или служители на други 
субекти, участващи по искане на Организатора в подготовката и провеждането на Промоционалната 
кампания, както и лица, които остават в постоянни отношения на сътрудничество с горепосочените 
субекти, които не произтичат от трудов договор, не могат да участват в Промоционалната кампания. 

4. Поради ограничения брой промоционални кодове, преди да закупи Промоционални гуми и услугата 
им за монтаж, всеки Участник трябва да провери наличието на промоционални кодове, като се 
свърже с наш избран партньор. 

5. Организаторът си запазва правото да вземе решение за изключването на Участници от участие в 
Промоционалната кампания в случай на нарушаване на Правилника от тях. Освен това 
Организаторът си запазва правото да вземе решение за изключване на Участници от участие в 
Промоционалната кампания в случай, че са предоставили чрез Уебсайта непълни или неверни 
данни. В такъв случай Участниците губят правото да покрият закупените Промоционални гуми с 
Допълнителна гаранция. 

§ 3. Продължителност на Промоционалната кампания 

1. Промоционалната кампания започва на 1 януари 2023 г. и продължава до 31 декември 2023 г. (по-
долу „Период на Промоционалната кампания“) или докато всичките 6000 Сертификата бъдат 
доставени на Участниците – което от двете настъпи първо – и това е периодът, в който 
Промоционалните гуми трябва да бъдат закупени заедно с техния монтаж и да бъдат заявени за 
участие в Промоционалната кампания. След издаването на всички Сертификати Промоционалната 
кампания приключва, за което организаторът ще информира незабавно Участниците чрез 
съобщение, изпратено на посочените имейл адреси от тях във формуляра за кандидатстване за 
Промоционалната кампания, и ще публикува тази информация на Уебсайта. 

2. За целите на Промоционалната кампания за дата на закупуване и монтаж на Промоционалните гуми 
ще се смята датата, показана на сканираното копие на доказателството за покупка (касова бележка 
или фактура с ДДС), изпратено от участника чрез Уебсайта като част от Формуляра за 
кандидатстване за Промоционална кампания. Това означава, че Промоционалните гуми, закупени 
от участниците преди 1 януари 2023 г. и след 31 декември 2023 г., не влизат в Промоционалната 
кампания. 

§ 4. Принципи на Промоционалната кампания 

1. Организаторът се задължава да покрие първите 6000 комплекта Промоционални гуми (закупени по 
време на Периода на Промоционалната кампания надлежно регистрирани на Уебсайта от 
Участници), които отговарят на всички посочени в Правилника условия, с Допълнителна гаранция, 
условията на която са описани в Приложение 1 към Правилника. 

2. За да получи Допълнителна гаранция, Участникът трябва в рамките на 7 дена от датата на 
получаване на Промоционалния код от Партньора да регистрира на Уебсайта покупката и монтажа 
на Промоционални гуми, извършени по време на Периода на Промоционалната кампания, като 
въведе получения от Партньора уникален промоционален код заедно с номера на фактурата с ДДС 
или на касовата бележка и датата на закупуване и монтаж на Промоционални гуми, и да изпрати 



четливи сканирани изображения или снимки на фактури с ДДС или касови бележки (в един от 
следните формати: .jpg, .png, .gif, .tif или .pdf), потвърждаващи закупуването и монтирането на 
Промоционални гуми от избран Партньор. Сканираните и заснети фактури по ДДС и касови бележки 
трябва да съдържат само информацията за закупените типове Промоционални гуми. Размерът на 
всеки качен файл не трябва да надвишава 1 MB. Ако Участникът изпрати чрез Уебсайта нечетливи 
сканирани изображения или снимки на ДДС фактури или касови бележки, Организаторът има право 
да откаже да ги приеме и да поиска от Участника да ги изпрати отново в правилен размер и формат. 

3. Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на Допълнителна гаранция на 
Участници, които не са регистрирали надлежно покупката и монтажа на Промоционални гуми в 
посочения в раздел 2 по-горе срок, или на Участници, които са върнали закупените Промоционални 
гуми на Партньорите след регистрацията им през Уебсайта. 

4. Първите 6000 Участници, които са регистрирали правилно покупката и монтажа на Промоционални 
гуми в рамките на посочения в Правилника период, ще получат сертификат за Допълнителна 
гаранция, покриващ закупените и регистрирани чрез Уебсайта Промоционални гуми (наричан по-
долу „Сертификат“). Един и същ Участник може да получи максимум два сертификата през целия 
период на Промоционалната кампания – всеки на базата на отделна покупка на Промоционални 
гуми, които отговарят на посочените в Правилника условия. Един и същи Участник може да 
кандидатства за Промоционалната кампания, като използва само един имейл адрес. Използването 
на различни имейл адреси е нарушение на Правилника и може да бъде основание за изключване 
на Участник от Промоционалната кампания и лишаването му от правото на награда (Допълнителна 
гаранция). Образецът на сертификата за допълнителна гаранция е подаден в Приложение 3 към 
Правилника. 

5. Сертификатите ще бъдат изпратени веднага след правилното кандидатстване в Промоционалната 
кампания (след правилно попълване и изпращане на формуляра за кандидатстване) по електронна 
поща на имейл адресите, посочени от Участниците във формуляра за кандидатстване за 
Промоционалната кампания. Ако Участникът не получи обратно съобщение със Сертификат, той 
трябва незабавно да се свърже с Организатора на следния имейл адрес: contact@mypremio.eu, тъй 
като това може да означава, че е възникнала техническа грешка от страна на сървъра на системата 
за събиране на заявки в Промоционалната кампания. Сертификатът е валиден за следващите 12 
месеца от датата на получаването му, т.е. предоставяне на Допълнителната гаранция за закупените 
Промоционални гуми (периодът се брои от датата на закупуване на Промоционалните гуми, посочен 
в доказателството за покупка, което Участникът предоставя в своя формуляр за кандидатстване). 
Не е възможно удължаване на валидността на Сертификата, нито прехвърлянето му към други 
Промоционални гуми или сумиране на произтичащи от два Сертификата осигурителни периоди. 

6. Запазването на полученото Удостоверение през целия застрахователен период е предпоставка за 
упражняване на произтичащите от Допълнителната гаранция гаранционни права. 

7. Стойността на единичен сертификат, издаден като част от Промоционалната кампания, е 50 злоти 
бруто (словом: петдесет злоти бруто). Сертификатите не могат да бъдат заменяни за техния 
паричен еквивалент или друга награда. 

§ 5. Правилник за ползване на Допълнителната гаранция 

1. Участник, който желае да се възползва от Допълнителната гаранция, трябва да се свърже с 
Партньора, от който е закупил Промоционалните гуми, за които е предоставена Допълнителната 
гаранция, и да докладва за възникнала щета. Условието за съобщаване на щета е да предоставите 
номера на своя Сертификат. 

2. Процесът на докладване на щета изисква служителят на Партньора (сервиза) да попълни 
формуляр, в който представя описание на събитието (щетата), прилага снимки на повредените 
Промоционални гуми и предложение за метода за отстраняване на щетата (ремонт или подмяна на 
Промоционалната гума). 

3. Формулярът за доклад за щета се проверява от Координатор. По време на този процес 
Координаторът може допълнително да се свърже с Участника, за да допълни или изясни 
информацията, предоставена във формуляра за доклад за щета, както и относно закупуването на 
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Промоционални гуми. 

4. Подробните условия за ползване на Допълнителната гаранция са описани в Приложение № 1 към 
Правилника. 

§ 6. Рекламации 

1. Участниците имат право да подават оплаквания във връзка с Промоционалната кампания. 

2. Участниците са длъжни да подават своите рекламации директно до Организатора чрез електронна 
поща или с препоръчана поща/куриер в рамките на 14 дена, смятано от датата на получаване на 
информация за нередности по отношение на Промоционалната кампания. Рекламациите, подадени 
с препоръчано писмо или куриер, трябва да бъдат изпратени на следния адрес на Организатора: 
Goodyear Polska sp. z o.o., Dział serwisu Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa. Рекламациите, 
подадени по електронна поща, трябва да бъдат изпратени на един от следните имейл адреси на 
Организатора: marketing@premio.pl или contact@mypremio.eu. Решението за приемане или 
отхвърляне на рекламацията е на Организатора, който ще информира за окончателното си решение 
Участника, подал рекламацията, в рамките на 14 дена след получаването на жалбата. 

3. При спазване на другите разпоредби на точка 2 по-горе другата кореспонденция между Участниците 
и Организатора ще се води чрез Уебсайта или чрез електронна поща, използвайки следния адрес 
на Организатора: marketing@premio.pl или contact@mypremio.eu. 

§ 7. Лични данни на Участниците 

1. Организаторът е администратор на личните данни на Участниците, участващи в Промоционалната 
кампания. Подробна информация относно обработката на личните данни на Участниците се 
съдържа в документите „Правилник на Уебсайта MyPremio“ и „Политика за поверителност на 
Уебсайта“, публикувани и достъпни на Уебсайта. 

§ 8. Заключителни разпоредби 

1. Правилникът се прилагат за всички участващи в Промоционалната кампания субекти, като уточнява 
принципите на Промоционалната кампания, критериите за участие в Промоционалната кампания и 
правата и задълженията на Организатора, Координатора и Участниците. 

2. Организаторът си запазва правото да променя Правилника и условията на Промоционалната 
кампания по време на нейното провеждане, ако това е оправдано от целта на Промоционалната 
кампания и не влошава условията за участие в Промоционалната кампания, като въведените 
промени не могат да нарушават вече придобити от Участниците права. Информацията за промяна 
в Правилника ще бъде изпратена на Участниците на електронния адрес, използван от тях във 
връзка с участието им в Промоционалната кампания и достъпен на платформата www.MyPremio.eu. 

3. Правата, произтичащи от участие в Промоционалната кампания, не могат да бъдат прехвърляни от 
Участника на трето лице. 

4. При всяко нарушение на разпоредбите на Правилника от страна на Участник Организаторът има 
правото да го изключи от участие в Промоционалната кампания. Организаторът има правото да 
изключи от участие в Промоционалната кампания Участници, които в частност: 

a) участват в Промоционална кампания, като използват фиктивни лични данни – например се 
представят за други хора, 

б) извършват противоречащи на закона дейности, особено когато увреждат интересите на трети 
лица, 

в) извършват каквито и да било действия, насочени към заобикаляне на Правилника, мерките за 
сигурност или Правилника за работа на Промоционалната кампания – след извършване на 
разследващи процедури за потвърждаване на извършването на подобни действия. 

mailto:marketing@premio.pl
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5. Наградите на лицата, изключени от Промоционалната кампания след провеждане на разследващи 
процедури, остават собственост на Организатора. 

6. Промоционалната кампания – като бонус продажба – е публично обещание на Организатора по 
смисъла на чл.чл. 919-921 от Гражданския кодекс. 

7. Промоционалната акция не е хазартна игра, взаимен залог, игра на карти или игра на игрални 
автомати, чийто изход зависи от случайността по смисъла на чл. 2 на Закона за хазартните игри от 
19 ноември 2009 г. 

  



Приложение № 1  
към Правилника на Промоционалната кампания  

„TireGuard365... Защита през цялата година“ 

УСЛОВИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ГАРАНЦИЯ НА ИЗБРАНИ ГУМИ НА GOODYEAR GROUP 

1. Обхват на допълнителната гаранция 

Освен ако не е посочено друго в точка 2 по-долу, Допълнителната гаранция покрива всякакви физически 
дефекти в Промоционалните гуми поради присъщи на такива Промоционални гуми причини и физически 
дефекти в Промоционалните гуми в резултат на следните външни фактори, водещи до невъзможност 
за по-нататъшна употреба на Промоционалните гуми: 

a) пътнотранспортно произшествие или сблъсък с друго превозно средство, предмет, външно 
препятствие, както и Участник в движението или животно; 

б) пожар, експлозия, наводнение или внезапно действие на други природни сили; 

в) внезапно действие на външен термичен или химичен фактор. 

Допълнителната гаранция се предоставя от Goodyear Polska sp. z o.o., със седалище във Варшава на 
адрес ul. Krakowiaków 46 (02-255 Warszawa), като част от Промоционалната кампания, и е валиден за 
следващите 12 месеца от датата на издаване на Сертификата на Участника. Горният 12-месечен период 
се изчислява отделно за всеки комплект Промоционални гуми, обхванати от съответния сертификат. 
Допълнителната гаранция е валидна само на територията на Република Полша. 

Допълнителната гаранция покрива максимум четири безплатни вулканизационни ремонта на една 
повредена покрита от Допълнителната гаранция Промоционална гума. В случай, че покрита от 
Допълнителна гаранция Промоционалната гума има физически дефекти, които възпрепятстват нейния 
вулканизационен ремонт, Допълнителната гаранция покрива максимум четири безплатни замени с нова 
единична Промоционална гума, която е била покрита от Допълнителна гаранция. 

Допълнителната гаранция не изключва, ограничава или преустановява правата на купувача съгласно 
разпоредбите за гаранция за дефекти в продадения артикул. 

2. Изключения 

Допълнителната гаранция не покрива Промоционални гуми, които: 

a) не са използвани в съответствие с инструкциите на производителя; или 

б) са били монтирани в автомобили с общо тегло над 3,5 тона или с повече от 9 пътнически места 
(включително водача); или 

в) са били монтирани в автомобили без валиден технически преглед или в автомобили, които не 
са одобрени за движение по обществени пътища; или 

г) са били монтирани на автомобили, които са били модифицирани спрямо фабричната 
спецификация на производителя или не отговарят на тази спецификация; или 

д) са били монтирани на автомобили, които са участвали в каквито и да било видове състезания, 
ралита, конкурси; или 

е) са били монтирани на автомобили, които са били предмет на наем или лизинг; или 

ж) са били монтирани в автомобили, използвани като линейки, какъвто и да било вид аварийни 
автомобили (напр. за поддръжка на газова или електрическа мрежа), военни превозни 
средства, автомобили на автошколи. 



Допълнителната гаранция също така не покрива физически дефекти, причинени от следните външни 
фактори: 

a) умишлено действие или груба небрежност на Участника или лица, действащи под негово 
ръководство и/или от негово име; 

б) извършване на престъпление или опит за извършване на престъпление по смисъла на 
Наказателния кодекс, данъчно престъпление или данъчно нарушение или опит за извършване 
на престъпление по смисъла на Данъчния наказателен кодекс, престъпление или опит за 
извършване на такова по смисъла на Кодекса за дребните нарушения или нарушение на други 
общоприложими разпоредби от страна на Участник в Промоционалната кампания; 

в) непреодолима сила, и по-специално: военни действия, военно положение, извънредно 
положение, ядрена експлозия, епидемия, пандемия, течове, замърсяване, заразяване, ядрена 
реакция, причинено от ядрени или радиоактивни оръжия и ядрена енергия замърсяване или 
радиоактивно замърсяване, радиоактивност, стачки, локаути, терористични актове, саботаж, 
вълнения, бунтове, революция, въстание, социални и военни бунтове, война, гражданска 
война, както и конфискация, национализация, задържане, реквизиция или унищожаване на 
повредените Промоционални гуми съгласно приложимото законодателство; също така и 
природни бедствия. 

3. Предявяване на рекламация по Допълнителната гаранция 

Участниците са длъжни да предявят всякакви претенции по Допълнителната гаранция към Партньора 
на „Premio“, от когото са закупили Промоционалните гуми, в рамките на 2 работни дена след датата на 
повреда на Промоционалната гума при условие, че неспазването на гореспоменатия краен срок води до 
загуба на правата на Участника по Допълнителната гаранция. Процедурата по предявяване на 
претенции е, както следва: 

a) Участникът предявява претенции по Допълнителната гаранция към Партньора, от когото е 
закупил Промоционалните гуми, по телефона или като дойде директно при Партньора; 

б) Организаторът се задължава да осигури безплатен вулканизиращ ремонт на повредената 
Промоционална гума или безплатна подмяна на повредената Промоционална гума с нова, 
чийто вулканизиран ремонт не е възможен при Партньора, от когото Участникът е закупил 
повредената Промоционална гума и данните за която присъстват на сертификата; 

в) безплатният вулканизиран ремонт на повредената Промоционална гума или безплатната 
подмяна на повредената Промоционална гума с нова, която не може да бъде поправена с 
вулканизация, ще бъде извършено в рамките на четиринадесет дена от датата на предаване 
на повредената Промоционална гума от Участника на съответния партньор, посочен в 
Сертификата; 

г) Участникът поема всички разходи за доставка на повредената Промоционална гума до 
съответния посочен в Сертификата Партньор; 

д) Участникът не поема разходите, свързани с вулканизационния ремонт на повредена 
Промоционална гума или разходите, свързани с издаване на нова гума, ако извършването на 
вулканизиращ ремонт на повредена Промоционална гума не е възможно. 

След приключване на вулканизационния ремонт или подмяната на Промоционалната гума с нова 
Участникът ще получи имейл на посочения при регистрацията по Промоционалната кампания имейл 
адрес. Имейлът ще съдържа анкета за оценяване на предоставена от Партньора на Услугата „Premio“. 
  



Приложение № 2  
към Правилника на Промоционалната кампания  

„TireGuard365... Защита през цялата година“ 

ОБРАЗЕЦ НА ПРОМОЦИОНАЛНИЯ КОД: 
  



Приложение № 3  
към Правилника на Промоционалната кампания  

„TireGuard365... Защита през цялата година“ 

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ: 
  



Приложение № 4  
към Правилника на Промоционалната кампания 

„TireGuard365... Защита през цялата година“ 

СПИСЪК НА ПАРТНЬОРИТЕ НА „PREMIO“, ВЗЕМАЩИ УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА 
КАМПАНИЯ: 

Наименование на 
Партньора 

Населено място Пощенски 
код 

Адрес 

    

 


