
ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „23 кВтч Подарък“ 

1. Организатор

Организатор на кампанията с името „23 кВтч Подарък“ (по-нататък в текста

„Кампанията“) е „Електрохолд Продажби“ ЕАД (по-нататък “Организатор”). 
Настоящите правила са задължителни за всички участници, които се 
включват в играта. Организаторът си запазва правото да допълва или 
изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на 
сайта.

2. Право на участие

Кампанията е отворена за участие за всички физически и юридически лица, 
клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД, които към началната дата на 
кампанията не са регистрирали услугата  „Електронна фактура“ за  клиентския 
номер, с който ще участват в кампанията. (наричани по-нататък „Участници“).

3. Продължителност на Кампанията

Кампанията се провежда в периода от 00:00 часа на 01.02.2023 г. до 23:59 часа 

на 28.02.2023 г.

4. Механизъм

За участие в кампанията, клиентът е необходимо да направи регистрация за 
електронна фактура в периода, посочен по-горе, на регистрационната форма на 
сайта на дружеството - https://info.electrohold.bg/webint/vok/index.php, в търговски 
център на Електрохолд или в каса на Изипей.

За извършване на регистрация за е-фактура, Участникът е необходимо да знае 
клиентски номер, код за идентификация - последните 4 (четири) цифри от ЕГН 
на титуляря / собственика на клиентския номер за битови клиенти или ЕИК /

БУЛСТАТ за небитови клиенти и да предостави актуален имейл адрес.

5. Награди

Всеки Участник, регистрирал в периода на кампанията клиентски номер за 
услугата „Електронна фактура“, ще получи еднократно подарък 23 кВтч (под 
формата на левовата им равностойност1 ), които ще бъдат отразени по 
договорната сметка на клиента във втората фактура след регистрацията.
Ако клиентът има неплатени задължения към 28.02, сумата ще бъде 
приспадната от тях.

6. Други условия

Участниците в кампанията нямат право да изискват други награди или такива в

1 Изчислени на база консумация 70 % дневна / 30 % нощна тарифа по цени за битови клиенти, присъединени на 
ниско напрежение. 
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по-големи количества от тези, които са посочени в тези Правила. Наградата 

не може да се заменя за други продукти или услуги. Организаторът не носи 

отговорност, ако Участникът по каквато и да е причина не успее да 

изпълни поставените условия. Организаторът не носи отговорност за 

възможна загуба на интернет връзка, за закъснение, погрешно 

изпращане, нарушени или недоставени данни, както и за технически 

трудности, които могат да повлияят на електронната комуникация или 

някакви други обстоятелства. 

Служители на дружествата от групата на Електрохолд (Електрохолд 

България EООД, Електроразпределителни мрежи Запад EАД, Електрохолд 

Продажби ЕАД, Електрохолд Трейд ЕАД, Електрохолд ИКТ ЕАД, Електрохолд 

ИПС ЕООД) нямат право на участие в кампанията. 

За да се включи в Кампанията, Участникът приема всички условия.
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