Често задавани въпроси
[Въпрос 1] Къде се провежда промоцията?
Промоцията се организира и провежда на територията на град София в обществения градски транспорт, включващ всички линии на
наземния транспорт и метрото.
[Въпрос 2] Какъв е периодът на промоцията?
Промоцията стартира в 00:00 часа на 4 април 2022 г., ще продължи до 23:59 часа на 30 юни 2022 г. и се осъществява в рамките на три
месечни подпериода, всеки от които включващ четири седмични подпериода, както следва:
● Първи месечен подпериод – от 00:00 часа на 4 април 2022 г. до 23:59 часа на 30 април 2022 г., който включва четири седмични
подпериода:
● първи седмичен подпериод – от 00:00 часа на 4 април 2022 г. до 23:59 часа на 9 април 2022 г.;
● втори седмичен подпериод – от 00:00 часа на 10 април 2022 г. до 23:59 часа на 16 април 2022 г.;
● трети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 17 април 2022 г. до 23:59 часа на 23 април 2022 г.;
● четвърти седмичен подпериод – от 00:00 часа на 24 април 2022 г. до 23:59 часа на 30 април 2022 г.
● Втори месечен подпериод – от 00:00 часа на 1 май 2022 г. до 23:59 часа на 28 май 2022 г., който включва четири седмични
подпериода:
● пети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 1 май 2022 г. до 23:59 часа на 7 май 2022 г.;
● шести седмичен подпериод – от 00:00 часа на 8 май 2022 г. до 23:59 часа на 14 май 2022 г.;
● седми седмичен подпериод – от 00:00 часа на 15 май 2022 г. до 23:59 часа на 21 май 2022 г.;
● осми седмичен подпериод – от 00:00 часа на 22 май 2022 г. до 23:59 часа на 28 май 2022 г.
● Трети месечен подпериод – от 00:00 часа на 29 май 2022 г. до 23:59 часа на 30 юни 2022 г., който включва пет седмични
подпериода:
● девети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 29 май 2022 г. до 23:59 часа на 4 юни 2022 г.;
● десети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 5 юни 2022 г. до 23:59 часа на 11 юни 2022 г.;
● единадесети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 12 юни 2022 г. до 23:59 часа на 18 юни 2022 г.;
● дванадесети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 19 юни 2022 г. до 23:59 часа на 25 юни 2022 г.;
● тринадесети седмичен подпериод – от 00:00 часа на 26 юни 2022 г. до 23:59 часа на 30 юни 2022 г.

[Въпрос 3] Кой може да участва в промоцията?
В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически
лица, притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на Промоцията (4 Април 2022 г.), от някоя от
следните организации („Участващи карти“):
● Айкарт
● Банка ДСК
● БНП Париба С.А. – клон София
● Българо-американска кредитна банка
● Бяла карта
● Инвестбанк АД
● Обединена българска банка
● Пейнетикс ЕАД
● ПроКредит Банк България
● Първа инвестиционна банка
● Райфайзенбанк България
● Тексим Банк
● Транзакт Юръп ЕАД
● УниКредит Булбанк
● Централна кооперативна банка
● Юробанк България АД
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).
[Въпрос 4] Какво трябва да направя, за да участвам в промоцията?
Във всеки месечен подпериод на Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участваща карта, с която в рамките на
седмичен подпериод от съответния месечен подпериод на Промоцията са били извършени сбор от плащания на пътувания в
обществения транспорт на град София с Участваща карта на обща стойност от минимум 5 (пет) лева, независимо от броя на плащанията

(„Допустими Участници“). Плащанията на пътувания в обществения градски транспорт на град София с Участваща карта се извършват
на устройство - валидатор, позиционирано в превозно средство (автобус, трамвай, тролейбус) или на бариера за вход на метростанция.
В този смисъл право на 1 участие в тегленето на месечни награди за съответния месечен подпериод от Промоцията дава извършена
поредица от плащания, направени в рамките на седмичен подпериод от съответния месечен подпериод с една и съща Участваща
карта, чиито общ сбор прави минимум 5 лв. (“Валидно плащане”). В случай че сборът от плащанията в определен седмичен период от
съответния месечен подпериод от Промоцията е над 5 лв., то сборът от плащанията дава толкова права за участие в тегленето на
месечните награди, колкото платената сума е кратна на 5 (примери: Ако сборът от плащанията в рамките на седмичен подпериод от
съответния месечен подпериод с Участваща карта е на стойност от 15 лв., то съответният Участник има право на 3 участия в тегленето
на наградите. Ако сборът от плащанията в рамките на седмичен подпериод от съответния месечен подпериод с Участваща карта е на
стойност от 18 лв., то съответният Участник има право на 3 участия в тегленето на наградите). За избягване на всяко съмнение, ако един
Допустим Участник притежава повече от една Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията на месечни награди
за всяка Участваща карта поотделно при изпълнение на горните условия (т.е. ако с едната Участваща карта в периода на съответния
етап от Промоцията са извършени плащания на стойност от 3,20 лв., а с друга Участваща карта, собственост на същия Участник, са
извършени плащания на стойност от 3,20 лв., то въпросният Участник не получава право да участва в теглене на месечни награди за
съответния месечен подпериод от Промоцията). В допълнение на горното, право на 2, 3, 4 и пр. участия в тегленето за месечни награди
за съответния месечен подпериод от Промоцията дават поредици от плащания, всяка поредица с общ сбор от минимум 5 лв., които
са направени с една и съща Участваща карта в отделни седмични подпериоди (примери: Ако сборът от плащанията в рамките на
първия седмичен подпериод от първия месечен подпериод с Участваща карта е на стойност от 5 лв., а сборът от плащанията в рамките
на третия седмичен подпериод от първия месечен подпериод с Участваща карта е на стойност от 10 лв., то съответният Участник има
право на 3 участия в тегленето на месечните награди за първия месечен подпериод.).
Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето на месечните награди за съответния месечен подпериод от Промоцията
неограничен брой пъти, стига да направи в рамките на седмичните подпериоди от дадения месечен подпериод съответния брой
Валидни плащания, кратни на 5.
Плащанията, направени в рамките на седмичните подпериоди от съответен месечен подпериод на Промоцията, участват в тегленето
на месечни награди само за съответния месечен подпериод на Промоцията и не участват за другите месечни подпериоди.
[Въпрос 5] Кои плащания не участват в промоцията?

В Промоцията не могат да участват:
● Плащания, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (4 Април 2022 г.);
● Плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията.
[Въпрос 6] Какви са наградите?
За всеки месечен подпериод на Промоцията (общо 3 месечни подпериода) се теглят следните месечни награди измежду всички
участници, направили поне един сбор от плащания на обща стойност от минимум 5 (пет) лева в обществения транспорт на град София
през някой от седмичните подпериоди на съответния месечен подпериод на Промоцията:
За всеки един от трите месечни подпериода:
● По 5 броя смартфони Apple iPhone 13, 128 GB, всеки от които на стойност от 1680 лева;
● По 5 броя смартфони Samsung S21, 128 GB, всеки от които на стойност от 1296 лева
За целия Период на Промоцията се раздават общо 30 (тридесет) месечни награди.
Месечните награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
[Въпрос 7] Кога се теглят наградите?
Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. При
всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши на месечни награди и по 10 (десет) резервни печеливши.
Датите за тегленията на месечните награди за съответните месечни подпериоди са както следва:
● За първия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 4 април 2022 г. и продължава до 23:59 часа на 30 април 2022 г. –
тегленето се извършва на 25 май 2022 г.;
● За втория месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 1 май 2022 г. и продължава до 23:59 часа на 28 май 2022 г. –
тегленето се извършва на 24 юни 2022 г.;
● За третия месечен подпериод, който започва в 00:00 часа на 29 май 2022 г. и продължава до 23:59 часа на 30 юни 2022 г. –
тегленето се извършва на 25 юли, 2022 г.

[Въпрос 8] Как мога да получа наградата си?
След всяко теглене Възложителят ще информира съответните Участващи организации – издатели на Участващите карти, с които са
извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Допустими Участници, като им предостави единствено номерата
на печелившите плащания („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги
Участваща организация по избран от съответната Участваща организация начин (телефон, имейл или друго). Всяка Участваща
организация трябва да потвърди на Възложителя валидността на направените плащания на своите Печеливши. В случай че валидността
на направените плащания на даден Печеливш не бъде потвърдена от Участващата организация, се прилага предвидената в този абзац
процедура и по отношение на съответните изтеглени резервни Печеливши.
След като Възложителят предостави на Организатора броя на потвърдените от Участващите организации Печеливши, чрез списък с
номерата на печелившите плащания и съответните им Участващи организации, Организаторът ще предостави съответния брой и вид
награди, описани по-горе в Раздел 6 от настоящите Официални правила, на съответната Участваща организация за Печелившите, които
обслужва, и за които е потвърдила валидността на изтеглените печеливши плащания.
Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след
уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Когато Участваща карта е
издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната
Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.
Всички месечни награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 (тридесет) работни дни след датата, на която всеки Печеливш върне
информация за избрания от него начин на получаване на наградата.
В случай че месечна награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита,
Участващата организация изпраща имейл до Печелившия или го уведомява писмено, чрез препоръчана поща или куриер за
спечелената награда. В случай че съответният Печеливш не се яви да получи наградата или не предостави на Участващата организация
писмено адрес, на който да му бъде изпратена наградата, в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването на имейла, респективно
писмото, наградата ще бъде предоставена на изтегления резервен печеливш. В случай че и резервният печеливш не бъде открит
съгласно начините, описани по-горе, то Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и печеливши или да
решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши.

Имената на Участващите организации, които трябва да са издали Участващите карти преди началото на Промоцията (4 април 2022 г.),
за да имат те право на участие, ще бъдат публикувани на https://www.visabg.com/gradski-transport-sofia-promo
Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между
Печелившия и обслужващата го Участваща организация.
Всеки Печеливш на месечна награда, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода,
представляващ пазарната стойност на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица („ЗДДФЛ“).

