Кои са участващите карти?
В кампанията участват всички дебитни и кредитни карти Visa, издадени на територията на
България преди 01.11.2020 г.
Какъв е периодът на кампанията?
Кампанията се провежда в периода от 01.11.2020 г. до 31.01.2022 г., вкл., или до изчерпване на
промоционалния брой бонуси (eGo точки), предоставяни в хода на Промоционалната
кампания.
Къде се провежда кампанията?
Кампанията се провежда чрез уеб сайта Spark.
Кой може да участва в кампанията?
В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни,
издадени на територията на България преди 01.11.2020 г., с изключение на служителите на
Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани
професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства
(„Допустими участници“).
Всеки участник следва да има валидно свидетелство за управление на моторно превозно
средство и най-малко една година опит в управление на моторни превозни средства.
Какво трябва да направя, за да участвам в кампанията?
Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да регистрира своята
(валидна) Visa карта като платежен инструмент в уеб сайта Spark.
Как се извършва регистрация на карта?
Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент се извършва в меню “Add payment card
(Добави платежно средство)” в уеб сайта, където се въвеждат следните данни: номер на карта,
име на картодържател, месец и година на валидност на картата, CVC номер. След като се
валидира регистрацията на картата, участникът ще види платежното средство в
горепосоченото меню „Платежни средства“ в уеб сайта. Картата се регистрира, валидира и
използва съгласно общите условия на Spark.
Дължа ли нещо когато регистрирам картата си?
Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент в уеб сайта е безплатно. С оглед
валидиране на регистрацията на платежен инструмент се извършва изтегляне на 20 (двадесет)
лева от сметката на участника от регистрираната карта Visa, която се възстановява от
Организатора по сметката на участника след валидиране на картата като платежен инструмент.
Как се събират точки? Колко бонус точки получавам при всяко пътуване?
Всеки допустим участник в Кампанията получава в профила си в уеб сайта по 4 eGo точки за
всеки заплатен лев в деня на заплащане на съответната сума. Всяка eGo точка е на стойност от
0,01 (нула цяло нула и едно) евро.
Колко допълнителни eGO точки мога да получа по време на кампанията?

Всеки участник може да получи неограничен брой eGo точки до изчерпване на
промоционалния брой eGo точки, предоставяни в Кампанията. Общата стойност на всички eGo
точки, предоставяни в Кампанията, е 150 000 евро (сто и петдесет хиляди евро) с вкл. ДДС. В
периода на кампанията и до изчерпване на отстъпките всеки допустим участник, който
отговаря на условията по т.4, може да получи по 4 eGo точки за всеки заплатен лев.
Как и докога мога да използвам eGo точките?
При натрупване на достатъчен брой eGo точки за съответния автомобил, всеки участник може
да ги използва за закупуване на ваучер за използване на услуги, предоставяни от Spark, на
стойност, посочена в уеб сайта. Ваучерът може да бъде използван многократно до
изразходване на стойността му в рамките на три месеца от закупуването му с натрупани eGo
точки. Получените eGo точки в хода на Кампанията могат да бъдат комбинирани с eGo точки,
получени извън Кампанията съгласно условията на Spark.
Мога ли да получа левовата равностойност на наградата?
eGo точките не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност.
Мога ли да прехвърля точките си на друг човек?
eGo точките не могат да се прехвърлят на трети лица.

