ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА ПИКТОР
„За всеки 20 л Пиктор получавате 100 лева обратно в банковата Ви сметка“
Подписаният /ата/ .................................................................................................................
ЕГН ....................... с адрес ....................................................................................................... ,
тел. .................................................., е-mail ..............................................................................,
в качеството си на представител на (име на фирма)...........................................................
..................................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................ – регистриран земеделски производител - заявявам
съгласие за участие в промоция на Пиктор, по която желая да бъде преведена премията от
промоцията на следната сметка
IBAN ……………………………….................. BIC ……………………..........................
При банка ........................................................................................................................... ,
титуляр ................................................................................................................................
Приложено представям ..................... броя ваучери, придружени с описаните в тях документи
(копия от фактури със заличени данни).
Декларирам, че съм запознат с условията на промоцията и не съм :
А) служител на БАСФ ЕООД, член на семейството на служител на БАСФ ЕООД или свързано
с тях лице;
Б) фирма–дистрибутор на препарати за РЗ и/или свързано1 с фирма–дистрибутор на
препарати за РЗ лице.
Запознат съм с условията и сроковете на промоцията и съм наясно, че за заявени грешни
данни БАСФ не носи отговорност.
Запознат съм, че право на участие в промоцията има единствено лицето (физическо или
юридическо), закупило минимум 20 л Пиктор в периода от 3 февруари до 31 юли 2020 г. и
посочено във фактурата, както и че само това лице има право да получи премията.

1 "Свързани лица" са:
- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
- съдружниците;
- дружество и лице, което притежава дялове или акции, издадени с право на глас в дружеството;
- дружеството и лицата, в които неговите управители/членове на съвета на директорите и съдружници/акционери
участват в управлението или притежават дялове или акции.

Лицето посочено като получател във фактурата, трябва да е посоченото в настоящето
заявление, както и да е титуляр на посочената банкова сметка.
Моля попълнете всички празни полета (освен полето за име на фирма, ако сте физическо
лице). Ако има непопълнени полета, заявлението е невалидно.
В случай, че премията се счита за облагаем доход, отговорността да се платят всички
дължими данъци е на участника в промоцията.
Срокът за изпращане на всички необходими документи за ползване на ваучера е до 31 юли
2020 г., включително, на адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Найчо Цанов“ №172, ет.3, фирма
„Крестън Булмар“, телефон за връзка: 0878 150 063.
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