Условия на промоцията Cash back от А1 и Sport Depot
Промоцията Cash back от А1
1. Организатори на промоцията са ЦКБ АД и А1.
2. Период на промоцията Cash back от А1:
Промоцията Cash back от А1 е валидна за периода 01.03.2020 г. – 28.02.2021 г., като по
решение на организаторите срокът може да бъде продължен за нов период.
3. Участници в промоцията - клиенти на ЦКБ, физически лица, които отговарят
едновременно на условията по точки от 3.1. до 3.3. включително:
3.1.

Картодържатели са на някоя/и от посочените по-долу кредитни карти, издадена от ЦКБ:
 Visa Classic;
 Mastercard Standard;
 Visa Gold;
 Mastercard Gold;
 Visa Platinum;
 Mastercard World;

3.2.

Извършили са покупка от онлайн магазина на A1 (сайта www.a1.bg) на едно или
няколко устройства, като:
 Смартфон;
 Таблет;
 Лаптоп;
 Телевизор;
 Рутер;
 Аксесоар;
 Модем.
Cash back не се начислява за покупка на устройства на изплащане и при закупуване/
абонамент на услуги.

3.3.

Платили са пълната цена на закупеното устройство или устройства с кредитна карта по
т. 3.1.

4. Получаване на отстъпка под формата на Cash back - всеки клиент, който отговаря на
условията по предходната точка 3, получава обратно по кредитната си карта, която е
използвана за покупка от онлайн магазина на A1, сума в размер на 3% (Cash back) от
стойността на покупката.
4.1. Отстъпката важи за всяка отделна трансакция, която е предназначена за покупка по
реда на предходната точка.
5. Начисляване на Cash back по кредитните карти се извършва ежемесечно, до 12-то число
на месеца, следващ месеца в който са направени трансакциите.
6. Допълнителни условия:
Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Промоцията по всяко време,
в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане,
включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Условия, форсмажорни
обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи
Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

Промоцията Cash back от Sport Depot
1. Организатори на промоцията са ЦКБ АД и Sport Depot.
2. Период на промоцията Cash back от Sport Depot:
Промоцията Cash back от Sport Depot е валидна за периода 01.03.2020 г. - 28.02.2021 г. ,
като по решение на организаторите срокът може да бъде продължен за нов период.
3. Участници в промоцията - клиенти на ЦКБ, физически лица, които отговарят
едновременно на условията по точки от 3.1. до 3.4. включително:
3.1.

Картодържатели са на някоя/и от посочените по-долу кредитни карти, издадена от ЦКБ:
 Visa Classic;
 Mastercard Standard;
 Visa Gold;
 Mastercard Gold;
 Visa Platinum;
 Mastercard World;

3.2.

Закупили са една или няколко стоки, предлагани във физическите магазини на Sport
Depot.

3.3.

Трансакцията за плащане на цената (трансакцията, за която се начислява Cash
back) е извършена на физически ПОС терминал, собственост на ЦКБ.

Cash back не се начислява за покупка извършени през сайта на Sport Depot –
www.sportdepot.bg и платени на виртуален ПОС терминал.
3.4.

Платили са пълната цена на закупената/ните стока/и с кредитна карта по т. 3.1.

4. Получаване на отстъпка под формата на Cash back - всеки клиент, който отговаря на
условията по предходната точка 3, получава обратно по кредитната си карта, която е
използвана за покупка във физическите магазини на Sport Depot, сума (Cash back) в
размер на процент от стойността на покупката, както следва:
4.1.
4.2.

За кредитни карти Visa Classic и Mastercard Standard Cash back в размер на 1.5 %;
За кредитни карти Visa Gold, Mastercard Gold , Visa Platinum и Mastercard World Cash
back в размер на 2 %.

5. Отстъпката важи за всяка отделна трансакция, която е предназначена за покупка по
реда на предходната точка.
6. Начисляване на Cash back по кредитните карти се извършва ежемесечно, до 12-то число
на месеца, следващ месеца в който са направени трансакциите.
7. Допълнителни условия:
Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Промоцията по всяко време,
в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане,
включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Условия, форсмажорни
обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи
Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

Промоцията Cash back от Лукойл
1. Организатори на промоцията са ЦКБ АД и Лукойл – България ЕООД.
2. Период на промоцията Cash back от Лукойл – България ЕООД:
Промоцията Cash back от Лукойл стартира на 20.10.2020 г.
3. Участници в промоцията - клиенти на ЦКБ, физически лица, които отговарят
едновременно на условията по точки от 3.1. до 3.6. включително:
3.1. Картодържатели са на някоя/и от посочените по-долу кредитни карти, издадена от ЦКБ:
 Visa Classic;
 Mastercard Standard;
 Visa Gold;
 Mastercard Gold;
 Visa Platinum;
 Mastercard World;
3.2. Заплатили са гориво, предлагано във физическите обекти, собственост на ЛукойлБългария ЕООД.
3.3. Cash back не се начислява за покупки на гориво в бензиностанции, които са собственост
на друго юридическо лице (франчайз), независимо, че работят под търговската марка
Лукойл.
3.4. Трансакцията за плащане на цената (трансакцията, за която се начислява Cash back) е
извършена на физически ПОС терминал, собственост на ЦКБ.
3.5. Cash back не се начислява за покупка на други стоки/услуги, които се предлагат в
бензиностанциите на Лукойл България.
3.6. Платили са пълната цена на закупената/ните стока/и с кредитна карта по т. 3.1.
4. Получаване на отстъпка под формата на Cash back - всеки клиент, който отговаря на
условията по предходната точка 3, получава обратно по кредитната си карта, която е
използвана за покупка на бензиностанция, собственост на Лукойл – България ЕООД,
сума (Cash back) в размер на процент от стойността на покупката, както следва:
4.1. За кредитни карти Visa Classic и Mastercard Standard Cash back в размер на 1.00 %;
4.2. За кредитни карти Visa Gold, Mastercard Gold , Visa Platinum и Mastercard World Cash
back в размер на 1.50 %.
5. Отстъпката важи за всяка отделна трансакция, която е предназначена за покупка по
реда на предходната точка.
6. Начисляване на Cash back по кредитните карти се извършва до три работни дни, след
извършване на трансакциите.

7. В случай че поради технически причини, Cash back не е бил начислен, клиентът има
право до 5-то число на месеца, следващ покупката, да поиска начисляване на сумата. За
целта е необходимо да предостави документ за закупеното гориво и да докаже, че
плащането е извършено с кредитна карта по т. 3.1.

8. Допълнителни условия:
Организаторите имат право по своя преценка да прекратят Промоцията по всяко време,
в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане,
включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Условия, форсмажорни
обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи
Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на Участниците.

