
Правила за участие в промоция 

„Spark&Mastercard“ 
 

Правила за участие в промоция „Spark&Mastercard“, организирана в съвместно 

партньорство между „Райд Шеър България“ АД и „Мастъркард Юръп“ С.А. 

 

„Райд Шеър България” АД, вписано в Търговския регистър и регистър на 

ЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 204787918, опериращо под бранда 

“Spark”, организира със съвместното партньорство на „Мастъркард Юръп“ С.А. 

промоция за потребители на услугата (настоящи и бъдещи), която ще бъде 

валидна за периода от 11.01.2019 г. и до 01.03.2019 г., в съответствие с описаните 

по-долу правила. 

 

За да участвате в промоцията е необходимо следното: 

 

1. Да сте валидно регистран като потребител на предоставяните от „Райд Шеър 

България“ АД услуги по време на срока на промоцията (т.е. да сте предоставил 

необходимата документация и информация, както и да сте сключили договор за 

наемане на превозни средства и предоставяне на услуги и заявили своето изрично 

съгласие с общите условия към него). Като метод за плащане на предоставяните 

от „Райд Шеър България“ АД услуги следва да сте посочил валидна платежна 

карта „MasterCard“. 

 

2. За срока на промоцията всички потребители, отговарящи на условията по т.1 

ще получат право на ползване на следните преференциални условия: 

 

а). за нови потребители, регистрирани по време на срока на промоцията и 

посочили като средство за плащане при регистрацията си – платежна карта 

„Mastercard“, преференциалните условия включват следното:  



а.1). получаване на еднократен допълнителен бонус в размер на 5 (пет) лева под 

формата на ваучер за ползване на предоставяните от „Райд Шеър България“ 

АД услуги; 

а.2). получаване на една допълнителна eGo точка за всеки платен чрез 

„Mastercard“ един лев във връзка с ползване на услугите, предоставяни от „Райд 

Шеър България“ АД.  

 

б). за съществуващи в срока на промоцията потребители, които са посочили при 

регистрацията си като платежно средство – платежна карта „Mastercard“ или 

регистрират по време на срока на промоцията платежна карта „Mastercard“, 

преференциалните условия включват следното:  

Получаване на една допълнителна eGo точка за всеки платен чрез „Mastercard“ 

един лев във връзка с ползване на услугите, предоставяни от „Райд Шеър 

България“ АД.  

 

* Пояснение към промоционалните условия по б. “а.2” и б. “б”: Стандартното 

натрупване на еGo точки се осъществява по следния начин: получаване на 1 

(една) eGо точка за всеки изминат от потребителя километър чрез 

предоставяните от „Райд Шеър България“ АД услуги. Участниците в 

промоцията ще получават допълнителни еGo точки съгласно условията на 

промоцията. След натрупване на достатъчен брой еGo точки от съответния 

потребител, същият ще има право да остойности еGo точките чрез безплатно 

ползване на предоставяни от „Райд Шеър България“ АД услуги, в съответствие 

с действащата политика на „Райд Шеър България“ АД към датата на 

остойностяването. 

 

4. „Райд Шеър България“ АД си запазва правото да променя условията, 

правилата и срока на промоцията, за което ще уведоми своите потребители 

своевременно. 

 


