Условия на промоционалната кампания
наречена „TireGuard 365... ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ“
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
(наричани по-долу „Условия“)

ЧЛЕН 1 Общи разпоредби
1. Програмата
„TireGuard
365...ДОПЪЛНИТЕЛНА
ГАРАНЦИЯ“
(наричана
по-долу
„Промоционална кампания“) е маркетингова акция, подготвена от Goodyear Romania SRL, със
седалище в Букурещ на адрес: ул. „Букурещ-Плоещ“ 1А, вписана в Националния съдебен
регистър под номер 28767748 (наричана по-долу „Организатор“), с цел увеличаване на
продажбите на нови летни, зимни или всесезонни гуми Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava и Dębica
16 и повече цола, предназначени за леки или пълноприводни автомобили / SUV (наричани подолу „Промоционални гуми“).
2. Изпълнението на Промоционалната кампания се поддържа и администрира от Pro Duct BBF Sp.
z o.o. със седалище във Варшава, ul. Jankowska 10, 02-129 Варшава, вписана в Регистъра на
предприемачите, воден от районния съд на столицата Варшава във Варшава, XII търговско
отделение на Националния съдебен регистър под номер KRS: 0000004049 (наричана по-долу
„Администратор“).
3. Юридическото лице, което предоставя Удължената гаранция за Промоционални гуми
(наричана по-долу „Разширена гаранция“) е Goodyear Polska Sp. z o.o., ул. Краковайков 46, 02255 Варшава, РЕГИОН 011932471, НИП 521-11-46-938 (наричана по-долу „Гарант“).
4. Целта на Промоционалната кампания е да възнагради Участниците, определени в чл. 2, които
отговарят на всички условия, посочени в настоящите Условия за покупка на Промоционални
гуми заедно с услугата по тяхното поставяне по време на Периода на Промоционалната
кампания, посочен в чл. 3, директно в пунктовете за продажба, указани в Приложение 1
(наричани по-долу „Партньори“).
5. Съдържанието на Условията е достъпно на уебсайта www.mypremio.bg (наричан по-долу
„Уебсайт“), през целия Период на Промоционалната кампания.
6. Тази кампания не е игра на късмета и при никакви обстоятелства не може да се счита за игра
на късмета.

ЧЛЕН 2 Условия за участие в Промоционалната кампания
1. Само потребители с пълна юридическа правоспособност, закупуващи Промоционални гуми за
лични цели в Република България, които отговарят на всички условия по-долу, могат да
участват в Промоционалната кампания:
а. да закупят комплект от четири Промоционални гуми от един и същ вид заедно с
услугата по поставянето им от някой от избраните Партньори по време на Периода на
Промоционалната кампания;
б. да вземат от Партньора, от който са закупили Промоционалните гуми, уникален
промоционален код, образец за който е приложен като Приложение 2, потвърждаващ
покупката на Промоционални гуми заедно с услугата по тяхното поставяне;
в. в рамките на 7 дни от датата на получаване на уникалния промоционален код да го
регистрират на Уебсайта като приемат условията на Уебсайта и изпратят съответното
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заявление (т.е. попълнят всички задължителни полета на формуляра, наличен на
Уебсайта и завършат процеса на регистрация);
г. да влязат в Уебсайта, да приемат Условията заедно с разпоредбите на Специалните
условия на програмата Premio, изложени в Приложение 3, и коректно да регистрират
на Уебсайта покупката на Промоционални гуми заедно с услугата по тяхното поставяне
в съответствие с чл. 4 от Условията.
д. да се съгласят с обработката на личните им данни, необходими във връзка с участието
в Промоционалната кампания;
тези лица по-долу ще бъдат наричани заедно „Участници“ или поотделно „Участник“ и ще
получат от системата имейл с уникален Сертификат за Разширена гаранция за гуми, закупени
по програмата Premio. Имейлът ще бъде изпратен на адреса, посочен във формуляра за
регистрация.
2. Поради ограничения брой промоционални кодове всеки Участник трябва да провери
наличието на промоционални кодове в пряк контакт с избраните Партньори преди да закупи
Промоционални гуми заедно с услугата по монтажа.
3. Организаторът си запазва правото да изключи Участник от Промоционалната кампания в
случай на нарушение на Условията, както и при извършване на действия, които са в ущърб на
доброто име, репутацията или интересите на Организатора. Освен това Организаторът си
запазва правото да изключи Участник от Промоционалната кампания в случай на непълен или
неверен адрес, име или доказателство за покупка. В такъв случай изключените Участници губят
правото си да получат Сертификат.

ЧЛЕН 3 Продължителност на Промоционалната кампания
1. Промоционалната кампания започва на 10. 01. 2022 г. и продължава до 31. 12. 2022 г. (наричан
по-долу „Период на Промоционалната кампания“), но не по-късно от предоставянето на
всички 6000 промоционални кода на Участниците.
2. За целите на Промоционалната кампания се приема, че датата на покупката и монтажа на
Промоционални гуми е датата, посочена в ДДС фактурите или касовите бележки, изпратени
чрез Уебсайта в потвърждение на покупката и монтажа на Промоционалните гуми.

ЧЛЕН 4 Механизми на Промоционалната кампания
1. Организаторът се задължава да предостави Сертификат за Разширена гаранция на
Участниците, изпълнили всички условия, посочени в Условията, и закупили Промоционални
гуми заедно с услугата по тяхното поставяне от някой от Партньорите, посочени в Приложение
1, по време на Периода на Промоционалната кампания. Освен това горепосочените покупка и
монтаж трябва да бъдат правилно регистрирани чрез Уебсайта в съответствие с точка 2 подолу и покупката е одобрява от Администратора в процеса на проверка.
2. За да получат Сертификат за Разширена гаранция, Участниците са длъжни да използват
Уебсайта за регистрация на покупката и услугата по монтажа на Промоционалните гуми,
включени в Промоционалната кампания, в рамките на 7 дни от датата на закупуване и
поставяне на такива гуми. Участниците трябва да въведат уникален промоционален код,
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получен от Партньора, заедно с ясно сканирано изображение на номера на ДДС фактурата или
касовата бележка, датата на закупуване на Промоционалните гуми и услугата по тяхното
поставяне. Размерът на всяко сканирано изображение или снимка не трябва да превишава 1
МВ. Ако Участникът качи неясни сканирани изображения или снимки на ДДС фактури или
касови бележки чрез Уебсайта, Организаторът има право да откаже да ги приеме и да поиска
от Участника да ги качи отново в подходящ размер и формат.
3. Валидността на уникалния промоционален код, получен от Партньора, изтича в рамките на 7
дни от датата на закупуване и поставяне на Промоционалните гуми.
4. Всички сканирани изображения и снимки на ДДС фактури или касови бележки, предоставени
от Участниците чрез Уебсайта, ще бъдат проверени и одобрени от Администратора.
5. Организаторът си запазва правото да откаже Сертификат за Разширена гаранция на Участник,
който не е регистрирал правилно покупката на Промоционални гуми и услугите по тяхното
поставяне чрез Уебсайта или не е изпратил цялата необходима информация до 07. 01. 2022 г.
или на Участник, който е върнал придобитите Промоционални гуми на Партньора след
регистрирането
им
на
Уебсайта.
6. При спазване на ограниченията, посочени в точка 7 по-долу, всеки Участник, закупил
Промоционални гуми и услугите по тяхното поставяне от някой от избраните Партньори,
посочени в Приложение 1, по време на Периода на Промоционалната кампания и регистрирал
правилно тяхната покупка и поставяне чрез Уебсайта в рамките на периода, посочен в
Правилата, ще получи Сертификат за Разширена гаранция за един комплект Промоционални
гуми (т.е. за четири гуми от един и същ вид), правилно регистрирани чрез Уебсайта и одобрени
от Администратора в процеса на проверка (наричан „Сертификат“). Сертификатите ще бъдат
изпращани по електронна поща директно от Администратора, действащ от името на
Организатора. Специалните условия за Разширена гаранция на закупените гуми са приложени
като Приложение 3 към Правилата.
7. Броят на Сертификатите е ограничен и ще бъдат издадени само на първите 6000 Участници,
изпълнили всички условия, посочени в настоящите Условия. През време на Периода на
Промоционалната кампания на всеки Участник може да бъде предоставен само един
Сертификат.
8. Запазването на Сертификата през целия период на застраховката е необходимо, за да се
упражнят правата, произтичащи от Удължената гаранция.
9. Участникът не може да заменя Наградата за други продукти или услуги, или за техния паричен
еквивалент.
ЧЛЕН 5 Обявяване на резултатите от Промоционалната кампания и издаване на Сертификата
1. Процесът на проверка, потвърждаваща че Участниците отговарят на всички условия, които им
дават право да получат Сертификат, ще бъде осъществен от Администратора не по-късно от
14.01.2023 г.
2. Всички Участници ще бъдат уведомени за резултатите от Промоционалната компания, поспециално, те ще получат Сертификат за Разширена гаранция, ако отговарят на всички
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критерии, до 14.01.2023г. с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен от тях по време на
процеса на регистрация на Уебсайта.
3. Администраторът ще изпрати Сертификата до Участниците, които имат право да го получат, в
рамките на 7 дни след края на тяхното одобряване, посочено в точка 1 по-горе. Сертификатите
ще бъдат изпратени директно на имейл адреса, посочен от всеки Участник по време на
процеса на регистрация на Уебсайта.
4. Предоставеният Сертификат трябва да се третира като приход на Участника, поради което
Участникът е винаги отговарен за плащането данъци върху Сертификата. Организаторът не
поема никаква отговорност и не носи вина в случай, че Участникът не изпълни данъчните си
задължения.
ЧЛЕН 6 Жалби
1. Участниците имат право да подават жалби във връзка с Промоционалната кампания.
2. Участниците могат да подават жалби директно до Организатора в писмена форма , изпратени
с препоръчана поща, куриер или по електронна поща в рамките на 30 дни от датата на
получаване на информация за нередности, свързани с Промоционалната кампания. Жалби,
получени от Организатора след тази дата, няма да бъдат разглеждани. Жалбите, изпратени с
препоръчана поща или куриер, трябва да бъдат изпратени на следния адрес на Организатора:
Goodyear Romania SRL, ул. „Букурещ-Плоещ“ 1А, гр. Букурещ, обслужващ отдел „Премио“.
Жалбите, подадени по електронна поща, трябва да бъдат изпращани на следния имейл адрес
на Организатора: marketing@Premio.pl или contact@myPremio.eu
3. Решението за приемане или отхвърляне на жалбата ще се взема от Организатора, който ще
уведоми Участника, подал жалбата, за окончателното решение в рамките на 14 дни от датата
на получаване на жалбата.
4. Освен ако не е предвидено друго в точка 2 по-горе, цялата друга кореспонденция между
Участниците, Администратора и Организатора ще се осъществява чрез Уебсайта или имейл,
изпратен до следния имейл адрес на Организатора: marketing@Premio.pl или
contact@myPremio.eu.
ЧЛЕН 7 Лични данни на Участниците
1. Организаторът се счита за администратор на данни по отношение на обработката на личните
данни на Участника за целите на тази Промоционална кампания (т.e Goodyear Romania SRL, със
седалище в Букурещ) е администраторът на личните данни на Участниците, данни за контакти:
ул. „Букурещ-Плоещ“ 1А, гр. Букурещ, e-mail address: marketing@Premio.pl) . От друга страна
Администраторът се счита за разпоредител на данни, който обработва личните данни на
Участниците от името на Организатора. Организаторът се задължава да предприеме адекватни
технически и организационни мерки, за да осигури съответната безопасност на личните данни
на Участниците.
2. Организаторът изисква определени лични данни от участниците в кампанията. Организаторът
осигурява и защитава правата на участниците по отношение на обработката на личните им
данни в съответствие с европейския Общ регламент относно защитата на данните и местните
закони за защита на личните данни. С подаването на своите лични данни, Участникът изрично
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и без съмнение се съгласява със събирането на такива данни от Организатора, изключително
за целите на Промоционалната кампания (с цел включването на такива лични данни в базата
данни на Организатора за участие в Промоционалната кампания, за контакти с Участници във
връзка с Промоционалната кампания, за идентифициране и валидиране на участието).
С участието си в Промоционалната кампания Участникът приема разпоредбите за
поверителност на кампанията и изразява своето съгласие с тях и с подаването на лични данни
към базата данни на Организатора с цел участие в Кампанията.
Всички въпроси, свързани с обработката на личните данни на Участниците за целите на
Промоционалната кампания са описани в Декларацията за поверителност, публикувана на
Уебсайта.
В рамките на Кампанията Организаторът ще събира от участниците следните категории лични
данни:
- Фамилия и име;
- Имейл адрес;
- Телефонен номер.
Личните данни на участниците в кампанията ще бъдат обработени от Организатора чрез
процесори за:
- организиране на Промоционалната кампания;
- анализиране и решаване дали Участникът спазва Условията на Промоционалната
кампания и
- издаване на Сертификати за Разширена гаранция.
Личните данни на Участника, събрани в рамките на Промоционалната кампания, ще бъдат
разкрити на трети лица само в случай, че Организаторът трябва да спази задължения,
наложени от действащото законодателство.
Личните данни на Участника ще бъдат обработвани от Организатора до изпълнение на целите
на Промоционалната кампания. След изпълнението на целите, за които са събирани данните
на Участника, тези данни ще бъдат окончателно заличени. Личните данни на Участника, който
ще се възползва от Промоционалната кампания, ще бъдат обработвани 10 години по данъчни
съображения.
За да се гарантира честна и прозрачна обработка, Организаторът осигурява предоставянето на
следните права на Участниците:
• правото да оттеглят своето съгласие за обработка на личните им данни; в този случай
Участникът разбира и дава съгласие, че той/тя няма да могат да участват в
Промоционалната кампания.
• правото да поискат достъп до личните данни;
• правото да поискат коригиране на личните данни;
• правото да поискат изтриване на личните данни;
• правото да ограничат обработката на данните;
• правото да се противопоставят на обработката на данните, освен ако разпоредбите на
закона не предвиждат друго;
• правото на преносимост на данните;
• правото да подават жалба пред Националния надзорен орган за обработка на лични
данни.
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ЧЛЕН 8 Заключителни разпоредби
1. Условията са задължителни за всички страни, участващи в Промоционалната кампания.
Условията определят правилата на Промоционалната кампания, критериите за участие в
Промоционалната кампания и правилата и задълженията на Организатора, Администратора и
Участниците.
2. Организаторът си запазва правото да променя правилата и условията на тази промоция.
Промените в правилата и условията не се отнасят до вече получени от участниците права.

Приложение № 1
към промоционалната кампания „TireGuard 365... ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ“.
СПИСЪК НА ПАРТНЬОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dealers name (cyryllic)
Агрина
АТ Бацалов
Ауто Макс
БИГС
Дийома
Видев Сервиз
Етика E
Граматиков Интергруп
Х и Г Сливен
Ивеа Фулда

Колев - Димитър Колев
Полмо Авто
Рубикон
Стъни Ауто
Маргел Бояна
Маргел Сердика
Маргел Симеоновско
17 шосе
18 Маргел Младост

Address
ул. Българска авиация №35
бул Генерал Скобелев 36
ул.Васил Левски 105
ул. Одрин 130
кв. Владислав Варненчик, бл.4
бул. Патриарх Евтимий 55
ул. Иван Ведър 5
ул. Драмски път 22
ул. Банско шосе 39
ул. Дружба 49

11
12
13
14
15
16

бул. Никола Габровски 76
ул. Мара Бунева 99
бул. Митрополит Андрей 93
бул. Цар Освободител
ул. Околовръстен път 15
бул. акад. Иван Гешов 2Ж

19 Маргел Опълченска
20 Маргел Ринг Мол
21 Европа Гуми Овча Купел

бул. Симеоновско шосе 52
бул. Александър Малинов 18
бул. „Сливница“ и ул.
"Опълченска"
ул. Околовръстен път 214
бул. Овча Купел 89А
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City
Плевен
Русе
Пловдив
Бургас
Варна
Стара Загора
Русе
Гоце Делчев
Сливен
Ямбол
Велико
Търново
София
Търговище
Варна
София
София

Postcode
7000
7000
4003
8000
9023
6000
7000
2900
8800
8600
5000
1225
7700
9020
1618
1379

София
София

1700
1784

София
София
София

1233
1434
1618

Приложение № 2
към промоционалната кампания „TireGuard 365... ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ“.
ОБРАЗЕЦ НА ПРОМОЦИОНАЛЕН КОД
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Приложение № 3
към Условията на Промоционалната кампания
„TireGuard 365... ДОПЪЛНИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ“.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА PREMIO

ЧЛЕН 1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Тези условия за програмата „Допълнителна гаранция на гуми на групата Goodyear в рамките
на програмата Premio +“ за Промоционални гуми (наричана по-долу „Разширена гаранция“),
предоставени от Goodyear Polska Sp. z o.o., ул. „Краковяков“ 46, 02-255 Варшава, РЕГИОН
011932471, НИП 521-11-46-938 (наричана по-долу „Гарант“), важат за гуми, закупени от
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2.

3.

4.

5.

6.

Участниците в Промоционалната кампания „Разширена гаранция за гуми на Goodyear group по
програмата Premio“, при условия, определени в Условията на тази Промоционална кампания.
Удължената гаранция е гаранция, предоставена от Goodyear Polska Sp. z o.o. (под формата на
Сертификат за гаранция) по смисъла на приложимото законодателство за промоционален
продукт, закупен по време на Промоционалната кампания от Участниците в нея под формата
на летни, зимни или всесезонни гуми за леки автомобили на Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava или
Dębica 16 или повече цола (продукт, включен в офертата както е посочено в Условията на
Промоционалната кампания).
Въз основа на тези Условия Разширената гаранция предоставя на Участниците, които са
придобили правото на награда под формата на сертификат за гаранция, допълнителна
гаранция, покриваща щетите на гумите, закупени през Промоционалната кампания
(Промоционални гуми).
Разширената гаранция определя по-специално:
1) Права, произтичащи от Разширената гаранция,
2) Режимът, условията начина и крайните срокове за упражняване на гаранционната
услуга, произтичаща от Разширената гаранция,
3) Периода на разширената гаранция.
Периодът на Разширената гаранция започва да тече от датата на издаване на Сертификата за
гаранция на правоимащото лице, но не по-рано от 10. 01. 2022 г. и е валиден 12 месеца от
датата на покупката на гуми.
Услугите и обезщетенията, изброени в тези условия на Разширената гаранция, се предоставят
от Гаранта чрез сервизните пунктове на PREMIO и ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР.

ЧЛЕН 2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. АКТ НА ВАНДАЛИЗЪМ - умишлено повреждане или унищожаване на гума.
2. ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР - Администратор на Промоцията или друго лице, действащо от името на
Гаранта, което проверява ЩЕТИТЕ.
3. ПЕРИОД НА РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ - започва да тече от датата на издаване на Сертификат
за Разширена гаранция на правоимащата страна, но не по-рано от 10.01.2022 г. и е валиден 12
месеца от датата на покупката на гуми.
4. ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - лек автомобил или автомобил, регистриран като търговско превозно
средство с обща маса до 3,5 тона, брой пътнически места който не надвишава 9 (включително
и водача), с валиден технически преглед, допуснат за движение по обществените пътища.
5. ФОРСМАЖОР - външно, непредвидимо и непредотвратимо събитие, което прави невъзможно
за Гаранта да извърши услугата или прави невъзможно за правоимащата страна да докладва
за ЩЕТИТЕ на ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР.
6. ГАРАНТ - Goodyear Polska Sp. z o.o.
7. ПРАВОИМАЩА СТРАНА - физическо лице, потребител по смисъла на приложимото местно
законодателство за защита на потребителите, с пълна правоспособност и предприемач, който
е физическо лице с правоспособност по смисъла на закона, закупил Гуми, включени в
Промоцията и получил Сертификат за разширена гаранция, който е доказателство за правата,
произтичащи от Разширената гаранция.
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8. ЩЕТИ ПО ГУМАТА или ЩЕТИ- щети по лятна, зимна или всесезонна гума Goodyear, Dunlop,
Fulda, Sava или Dębica, монтирана на превозното средство, в резултат на събитие, покривано от
Разширената гаранция.
9. СЕРВИЗЕН ПУНКТ ЗА РЕМОНТ - най-близкият сервизен пункт PREMIO, посочен в Условията на
Промоционалната кампания, осигуряващ професионален ремонт и подмяна на гуми, от който
са закупени Промоционални гуми.
10. СЪБИТИЕ, ОБХВАНАТО ОТ РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ - бъдещо и несигурно събитие,
независещо от волята на ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА, предизвикано от външен фактор, внезапно
и непредвидимо, водещо до неспособност за използване на гумата като:
1) пътнотранспортно произшествие или сблъсък с друго превозно средство, обект, външно
препятствие, както и участник в движението или животно,
2) неволно увреждане от трети страни,
3) пожар, експлозия, наводнение и внезапно действие от други природни сили,
4) внезапно въздействие от термичен или химически агент отвън на превозното средство,
ЧЛЕН 3 ОБХВАТ НА РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ
1. Обхват на РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ:
Безплатен ремонт на ПОВРЕДЕНАТА ГУМА или нейната безплатна подмяна с нова, ако
повредата прави невъзможен ремонта ѝ (НОВА ГУМА) по време на ПЕРИОДА НА
РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ.

НОВА ГУМА
В случай на ЩЕТИ ПО ГУМАТА, които правят невъзможно възстановяването ѝ до състояние,
подходящо за по-нататъшна употреба, потвърдено от Служител на ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР или
сервизен пункт на PREMIO, ОПЕРАТИВНИЯТ ЦЕНТЪР организира и покрива покупката,
доставката и монтажа на гума от същия модел в СЕРВИЗНИЯ ПУНКТ на PREMIO, както е указано
от ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР.
ЧЛЕН 4 ИЗКЛЮЧЕНИЯ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ
ГАРАНТЪТ не носи отговорност за:
1. неправилна употреба на Гумите,
2. щети по Гумата, монтирана на превозни средства, която е била модифицирана спрямо
фабричните спецификации и не отговаря на фабричните спецификации на производителя,
3. щети по Гумата, монтирана на превозни средства, участващи във всякакъв вид състезания,
ралита, конкурси, коли под наем (наем до 1 месец),
4. щети по Гумата, монтирана на превозни средства, използвани като линейки, за всякакви
видове спешни служби (напр. газоснабдителни, електрически), военни превозни средства,
учебни превозни средства, мотоциклети,
5. щети по Гумата, монтирана на превозни средства, адаптирани да превозват повече от 9 души,
включително водача,
6. щети по Гумата, монтирана на превозни средства, чието максимално допустимо тегло
надвишава 3,5 тона,
7. кражба на Гумите,
8. акт на вандализъм върху закупените гуми,
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9. всякакви
допълнителни
разходи
и
щети,
непокрити
от
РАЗШИРЕНА
ТА ГАРАНЦИЯ, включително разходи пряко или непряко причинени от СЪБИТИЕ, ПОКРИТО ОТ
РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ,
10. щети, произтичащи от лошото качество на изработката или материалите, използвани за
ремонт, или всякакви последващи щети след ремонт, извършен от Правоимащата страна,
11. естетически повреди, вдлъбнатини, драскотини, обезцветяване и други щети, които не засягат
функционирането на Гумата,
12. изхвърляне на гумата,
13. щети, за които не са били уведомени и за които организацията на обезщетенията не е
съгласувана с ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР с изключения на случаите, причинени от ФОРСМАЖОР,
14. щети, за които производителят, продавачът, ремонтният пункт или друго лице е отговорно
съгласно законовите или договорните разпоредби в рамките на предоставени задължения или
сключени договори.
ЧЛЕН 5 ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЩЕТИТЕ
Следните ЩЕТИ НЕ СЕ ПОКРИВАТ от РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ:
1. произтичащи пряко или като резултат от СЪБИТИЕ, ПОКРИВАНО ОТ РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ,
което е станало преди да бъде покрито от РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ,
2. причинени от ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА или лица, действащи под нейно ръководство и/или от
нейно име,
3. произтичащи от военни действия, военно положение, извънредно положение, ядрена
експлозия, епидемии, пандемии, разливи, замърсяване, ядрена реакция, замърсяване от
ядрени или радиоактивни оръжия, ядрена енергия или радиоактивно замърсяване,
радиоактивност,
4. произтичащи от стачки, блокади, терористични актове, саботажи, бунтове, безредици,
революции, въстания, социални и военни бунтове, война, гражданска война както и
конфискация, национализация, задържане, реквизиция, повреди или унищожаване на ГУМИТЕ
съгласно приложимото законодателство,
5. причинени от природни бедствия с изключение на СЪБИТИЕ, ПОКРИТО ОТ РАЗШИРЕНАТА
ГАРАНЦИЯ,
6. причинени от закъснение или липса на услуги, предоставяни от ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР в
резултат на стачки, обществени вълнения, бунтове, терористични актове, саботаж, война,
гражданска война, радиоактивно лъчение, ФОРСМАЖОР, както и ограничения в наземния,
въздушния и морски трафик на базата на приложимото законодателство.

ЧЛЕН 6 ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ЩЕТИ
1. Ако възникнат ЩЕТИ, ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА е длъжна да докладва на СЕРВИЗНИЯ ПУНКТ
ЗА РЕМОНТ с получения Сертификат за Разширена гаранция преди да предприеме каквито и
да било самостоятелни действия.
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2. СЕРВИЗНИЯТ ПУНКТ ЗА РЕМОНТ уведомява ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР за ЩЕТИТЕ, докладвани от
ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА в рамките на 3 работни дни.
3. ОПЕРАТИВНИЯТ ЦЕНТЪР решава да квалифицира ЩЕТАТА като РАЗШИРЕНА ГАРАНЦИЯ в
рамките на 14 дни.
4. Ако ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА не спази задължението да докладва за ЩЕТИТЕ или не следва
инструкциите на ОПЕРАТИВНИЯ ЦЕНТЪР, ОПЕРАТИВНИЯТ ЦЕНТЪР има право да откаже
изпълнението на услугата, освен ако тя не е засегнала размера на ЩЕТИТЕ или възможността
за определянето им.
5. ОПЕРАТИВНИЯТ ЦЕНТЪР не предприема никакви действия и ГАРАНТЪТ се освобождава от
разходите, направени от ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА, ако преди това те не са били уведомени за
ЩЕТИТЕ, освен ако уведомлението не е било извършено поради ФОРСМАЖОР или извънредни
обстоятелства.

ЧЛЕН 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Всички уведомления и изявления, с изключение на известието за ЩЕТИ трябва да се изпратят
писмено по имейл или с препоръчана поща.
2. ОПЕРАТИВИНЯТ ЦЕНТЪР има право да изпълнява разпоредбите на РАЗШИРЕНАТА ГАРАНЦИЯ и
правата на ПРАВОИМАЩАТА СТРАНА от името и за сметка на ГАРАНТА.
3. За всички въпроси, неуредени от Разширената гаранция, ще се прилагат разпоредбите на
Гражданския кодекс и други приложими разпоредби.
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