
 
 

 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ “ЛЯТНА 

ПРОМОЦИЯ НА МЕДИНА МЕД 2023 с бранд Yokohama.  

 

(Период: 15 март 2023 г. – 15 април 2023 г.) 

 

1.1. Организатор на потребителската Промоционална кампания “Лятна промоция на 

Медина Мед с бранд Yokohama 2023”, (наричана оттук насетне „Промоцията“ или 

„Кампанията“) е Медина Мед ООД, ЕИК:1237372103, Стара Загора, Хрищенско шосе 8. 

 

1.2. Кампанията се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални 

правила („Официални правила“), които са обвързващи и задължителни за всички 

Участници в нея. 1.3. С участието си в Кампанията всеки Участник се е запознал с 

общите условия и декларира, че е запознат с настоящите Официални правила и че 

приема да ги спазва. Участниците следва да спазват и съблюдават всички условия, 

срокове и изисквания, посочени в настоящите Официални правила.  

 

Чл. 2. – Период и място на провеждане на Кампанията 2.1. Кампанията се организира и 

провежда на територията на Република България. 2.2. Кампанията започва на 15 март 

2023 г. и се провежда до 15 април 2023 г., включително или до изчерпване на 

предвидените наличности от награди. По преценка на Организатора, срокът на 

провеждане на Кампанията може да бъде удължен.  

 

Чл. 3. – Участващи продукти 2 3.1. Под Участващи продукти ще се разбират единствено 

продуктите, посочени на официалния уебсайт на промоцията, разпространявани от 

Организатора в търговската мрежа* на Медина Мед ООД: Комплект от 4 броя Летни 

или всесезонни гуми с марката Yokohama от всички налични модели с размер R17 до 

R23 вкл.  

 

Чл. 4. – Официални правила на Кампанията 4.1. Официалните правила на Кампанията са 

достъпни до всеки желаещ да участва в Кампанията, безплатно и през целия период на 

Кампанията, по следните начини: (1) в електронен формат, публикувани на следния уеб 

адрес: https://medina-med.com/promotsii/ (2) При необходимост от хартиен носител на 

адрес в град Стара Загора, Хрищенско шосе 8, предоставяни на основание писмена 

молба, изпратена до Организатора. По преценка на Организатора Кампанията може да 

бъде разгласявана в публичното пространство по всякакъв начин, включително чрез 

рекламни и/или информационни материали. Информацията, съдържаща се в тези 

материали, следва да се разбира и тълкува в съответствие с настоящите Официални 

правила. 4.2. Организаторът си запазва правото да изменя и/или допълва настоящите 

Официални правила. Всяко допълнение/изменение в настоящите Официални правила се 



извършва с приложения към тях и публично се разгласява чрез публикуване на уеб сайта 

на Кампанията https://medina-med.com/promotsii/. Извършените изменения влизат в сила 

в срок от 24 часа след тяхното публикуване. 

 

Чл. 5. – Награди, предоставяни в Кампанията 6.1. В настоящата Кампания 

Организаторът предоставя електронни ваучери на стойност - 1 Лукойл ваучер карта на 

стойност от 50 лева. Стойност на ваучера при закупуване на комплект гуми (4 гуми) с 

размер 17”- 23” 50 лева. Срещу ваучера Участникът не може да получи пари в брой. В 

случай че стойността на продукта или услугата, предоставяна от Лукойл, е на по-висока 

стойност от стойността на ваучера, разликата се поема за сметка на Участника. Броят на 

Лукойл ваучерите на стойност 50 лева, които ще бъдат раздадени като награди в 

настоящата кампания - 300 бр. 

 

Чл. 6. – Описание на Лукойл ваучер карта:  Може да се използва единствено на 

територията на Република България. Валидността му е до 12/2035. Стойността на 

покупката следва да е равна или по-висока от стойността на Ваучера. 

 

Чл. 7. – Жалби по отношение провеждането на Кампанията могат да се изпращат на 

адреса на Организатора в МЕДИНА МЕД ООД е регистрирана в Агенция по 

вписванията, с идентификационен номер 123737210 и данъчен номер BG123737210, 

адрес - Стара Загора 6000, ул.Хрищенско шосе № 8. Или на medina@medina-med.com 

Организаторът няма да взема под внимание жалби, изпратени след посочения срок. 

 

При възникване на спор, свързан с горепосочената кампания можете да ползвате 

сайта ОРС, КЗП 

 

Сервизи за гуми Медина Мед ООД*. 

 

София, бул.В.Вазов № 83 - вижте повече 
Тел: +359 887 287 539 | +359 885 862 557 
Тел: +359 882 938 074 | +359 889 460 206 
E-Mail: sofia2@medina-med.com 
———————————————————  
  
София, бул.Околовръстен път № 255 - вижте повече 
Тел: +359 884 331 339 | +359 884 512 319  
Тел: +359 886 968 887 
E-Mail: sofia3@medina-med.com 
———————————————————  
                            
София, бул. Сливницa № 576 - вижте повече 
Тел: +359 2 827 47 43   | +359 886 438 514  
Тел: +359 886 070 223 | +359 887 432 818  
E-Mail: sofia@medina-med.com 
———————————————————  
  
 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
https://kzp.bg/
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-sofia-vrazhdebna-18/
mailto:sofia2@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-sofia-mladost4-24/
mailto:sofia2@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-sofia-slivnitsa-6/
mailto:sofia@medina-med.com


 
Бургас, бул. Одрин № 92 - вижте повече 
Тел: +359 56 888 600   | +359 886 438 527  
Тел: +359 888 721 590  
E-Mail: burgas@medina-med.com 
———————————————————   
  
Варна, бул Перла № 44 -  вижте повече 
Тел: +359 52 750 027    
Тел: +359 886 438 497 | + 359 884 512 134  
E-Mail: varna@medina-med.com 
———————————————————  
  
Пловдив, бул. Кукленско шосе - вижте повече 
Тел: +359 32 693 122    | +359 888 332 876  
Тел: +359 885 460 444 | +359 886 438 526  
E-Mail: plovdiv@medina-med.com 
———————————————————   
  
Пазарджик, бул. Пловдивско шосе - вижте повече 
Тел: +359 34 452 845     
Тел:  +359 887 439 399 | +359 882 370 311  
E-Mail: pazardjik@medina-med.com 
———————————————————   
  
Русе, бул. 3-ти Март № 42 - вижте повече 
Тел: +359 82 845 348   | +359 886 438 495 
Тел: +359 882 963 303 | +359 885 824 503 
E-Mail: ruse@medina-med.com 
———————————————————  
  
Ст.Загора, бул.Никола Петков № 10 - вижте повече  
Тел: +359 887 33 66 86 | +359 884 85 85 86 
Тел: +359 886 43 85 20 | +359 889 54 20 32 
E-Mail: i.delev@medina-med.com  
E-Mail: k.tomov@medina-med.com 
———————————————————   
 
 
 
 
 
 
  

https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-burgas-5/
mailto:burgas@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-varna-12/
mailto:varna@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-plovdiv-7/
mailto:plovdiv@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-pazardzhik-9/
mailto:pazardjik@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-ruse-11/
mailto:ruse@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-stara-zagora-3/
mailto:i.delev@medina-med.com
mailto:k.tomov@medina-med.com


Добрич, Околовръстен път, Добротица № 30 (Патарника)  - вижте 
повече  
Тел: +359 885 86 86 84 
Тел: +359 882 500 996 
Тел: +359 886 333 030 
E-mail: dobrich@medina-med.com 
———————————————————   
  
Хасково, бул. Съединение № 69  - вижте повече 
Тел:  +359 882 424 332   
Тел:  +359 887 393 927 
E-mail: n.dimolarev@medina-med.com 
———————————————————  
  
Велико Търново, ул. Никола Габровски № 118 - вижте повече 
Тел:  +359 885 868 684 
Тел:  +359 884 259 549 
E-mail: veliko-tarnovo@medina-med.com 
———————————————————  
   
Благоевград, ул.Георги Попов № 9  - вижте повече 
Тел:  +359 899 909 101  
Тел:  +359 897 643 004 
E-mail: ilko.iliev@medina-med.com  
———————————————————  
  
 

 

 

 

https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-dobrich-13/
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-dobrich-13/
mailto:dobrich@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-haskovo-27/
mailto:n.dimolarev@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-velikotarnvo-29/
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-haskovo-27/
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-velikotarnvo-29/
mailto:veliko-tarnovo@medina-med.com
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-blagoevgrad-28/
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-haskovo-27/
https://medina-med.com/servizi-za-gumi/serviz-za-gumi-blagoevgrad-28/
mailto:ilko.iliev@medina-med.com

