
 

  

 

 

Reception: +359 89 220 5612 

E-mail: oreshotel@ores.bg 

 

SPARK & Hotel Ores Рекламна кампания 

 

Общи разпоредби: 

1.1. Настоящата кампания, наричана за краткост „Кампанията“, се организира 

и провежда съвместно от„Райд Шеър България” ЕАД, вписано в Търговския 

регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 

204787918, опериращо под бранда “Spark“ и Бутиков хотел Орес Банско, 

собственост на Хом Кеър Хотелс ООД, ЕИК BG203980775 която ще бъде 

валидна за периода от 21.01.2021 г. до 28.02.2022 г. вкл., в съответствие с 

описаните по-долу правила. 

1.2. В „Кампанията“ има право да участва всеки потребител на мобилното 

приложение „Spark”, управлявано от „Райд Шеър България” ЕАД. 

1.3. Всеки потребител на мобилното приложение „Spark”, който е наел 

електромобил SPARK има възможност да се възползва от 5% отстъпка при 

резервация на нощувка в Бутиков хотел Орес Банско, както и безплатен 

паркинг за периода на престоя, при изпълнението на следните условия: 

- Има активна сесия в мобилното приложение „Spark” 

- Направи предварително своята резервация и упомене изрично, че е 

потребител на мобилното приложение „Spark” и ще пътува с наетия  

електромобил от SPARK до хотела на: 089 220 5610 или oreshotel@ores.bg 

- Направи резервацията си в периода 21.01.2021 г. до 28.02.2022 г. вкл. 

1.4. Отсъпката, предоставена за потребители на мобилното приложение 

„Spark“ може да се комбинира с останалите промоционални активности 

на Бутиков хотел Орес Банско. 

 

2. Прекратяване на Кампаниятаи промени в условията 

2.1. Организаторите имат право да прекрати Кампанията по всяко време, 

обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и 

правила", в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на 

правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други 

обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение 

или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, 

Организаторът имат право да го дисквалифицира 

2.2.  Организаторите има право да променя и допълва настоящите 

"Официални условия и правила" по всяко време, като промените влизат в 

сила след публикуването им на фейсбук страницата на „Райд Шеър 

България” ЕАД  (https://facebook.com/SPARKinsofia/) и на уебсайта на 

Бутиков хотел Орес Банско: https://ores.bg/ 
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