
 

 

Правила за участие в промоцията – игра със скреч карти на 

CITYCASH 

 

1. Организатор на промоцията и официални правила на рекламната кампания: 
Промоцията – игра със скреч карти се организира и провежда от „СитКеш“ ООД със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. Славянска № 29, ет. 7 („Сити Кеш” или „Организаторът“) 

 

Официалните Правила са изготвени в съответствие с  изискванията на българското 

законодателство и ще са качени на официалния сайт на компанията www.citycash.bg в секция 

Новини.  

 

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните 

правила, като действията по тях влизат в сила в деня на тяхното оповестяване.  

 

 

2. Участници в промоционалната кампания: 

2.1. Участник в промоционалната кампания може да бъде всяко дееспособно физическо лице, 

което: 

       2.1.1 е навършило 18 години; 

2.1.2 има постоянен адрес в Република България; 

2.1.3 никога не е имал активен кредит със CITYCASH  

2.2 Участник, който има активен кредит със CITYCASH или някога е бил клиент на CITYCASH няма 

право да участва в промоционалната кампания. 

 

3. Територия: 
Промоцията се провежда едновременно на територията на цялата страна от служители на 

всички офиси на CITYCASH 

http://www.citycash.bg/


 

4. Продължителност на промоцията: 

Промоцията започва от 01.03.2023 година  и ще продължи до 31.03.2023 година включително 

или до изчерпване на скреч картите и/или наградите в съответния офис на CITYCASH.  

 

 

5. Участие в промоционалната кампания: 

5.1 Всяко лице, което отговаря на условията в точка 2 Участници в промоционалната кампания 

от настоящите правила, има право да участва в кампания като участието в промоцията не е 

обвързано със сключване на договор за потребителски кредит, както и не гарантира одобрение 

на договор за кредит със CITYCASH.  

5.2. Няма ограничения за броя на изтеглените скреч карти от един потребител в периода на 

кампанията. 

5.3. В случай че участник изтегли няколко печеливши скреч карти с определена отстъпка, той 

има право да се възползва еднократно само от отстъпката на една печеливша скреч карта в 

периода на договора за кредит.  

5.4. Отстъпката от кредит се получава след подписване на договор за кредит и се отразява в 

сумата от първата вноска по кредита  

5.5. Отстъпките важат за всички продукти на CITYCASH, в случай че клиента отговаря на 

условията по точка 2 от настоящите правила.  

5.6 Посочената отстъпка и предметна награда не подлежат на обмяна срещу паричната им 

равностойност.  

5.7. Предметните награди се получават само в офис на CITYCASH от оторизиран служител.  

5.8. Всяка печеливша карта е уникална и може да бъде използвана само еднократно. Същата не 

подлежи на повторно използване в друг офис на организатора.  

 

6. Описание на наградите 

6.1. След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участник в промоцията 

открие един от следните надписи: отстъпка от кредит до 20 лв.; отстъпка от кредит до 40 лв.; 

отстъпка от кредит до 80 лв. – той получава правото да кандидатства за кредит и при одобрение 

ще получи отстъпка от стойността на първите месечни вноски, в зависимост от размера и 

периода на кредита, за който кандидатства и бива одобрен.  

 

6.2.  В случай че участник в промоцията, след изтриване на обозначеното за целта поле на скреч 

карата, открие един от следните надписи: ключодържател; химикал; запалка – той ще получи 

предметната награда на място в офис на CITYCASH след представяне на печелившата карта.  

 

 

7. Период на промоционалната активност 

от 0:00:00 ч. на 01 март 2023 г. до 23:59:59 ч. на 31 март 2023 г. 

 



 

В случай че има потребител, който не е оползотворил или взел спечелена предметна награда 

или отстъпка от кредит в периода на промоцията, след изтичане срока на кампанията 

наградата става невалидна и клиента няма право да се възползва от нея.  

 

8.  Прекратяване на промоционалната кампания. Отказ от участие в кампанията 

8.1. Организаторът има право да прекрати промоционалната кампания по всяко време без да 

посочва причини за това. 

8.2. Всеки участник в промоционалната кампания, може да се откаже от участие в същата, като 

заяви това писмено пред организатора. 

 

Настоящите Правила за участие в промоциoналната кампания – игра със скреч карта на 

CITYCASH - влизат в сила на 01 март 2023 г. 

 

 


