
Компанията Baldinini е 
основана през 1910 г. и 
с годините е спечелила 
сърцата и на двата пола. 
Безупречен стил и 
специфична елегантност – с 
това се отличават известните 
италиански луксозни обувки и 
престижни аксесоари.
Всички тези елементи са 
отразени в новата модна 
колекция, за да привлекат и 
мъжете, и жените, и да станат 
идеалния коледен подарък.
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Събирайте точки от 09.11.2020 г. и ги 
използвайте до 14.03.2021 г. включително.

29,99
от

лв.     

ЗАЛЕПЕТЕ
ВАШИТЕ
ТОЧКИ ТУК

Общи условия на програмата
В периода от 09.11.2020 г. до 14.03.2021 г. включително за всяка покупка на горива и/или 
стоки на обща стойност минимум 10 лв. (на една касова бележка) във верига бензиностанции 
ЛУКОЙЛ клиентите имат право да получат точки за участие в промоцията. Всеки 10 
(десет) лева покупки носят 1 (една) точка, както следва:

       Покупка на горива и/или стоки на стойност от 10.00 лв. до 19.99 лв. = 1 точка
       Покупка на горива и/или стоки на стойност от 20.00 лв. до 29.99 лв. = 2 точки
        Покупка на горива и/или стоки на стойност от 30.00 лв. до 39.99 лв. = 3 точки и т.н.

Например: покупка на горива и/или стоки на стойност 14 лв. носи 1 точка, на стойност 
31 лв. носи 3 точки, на стойност 57 лв. носи 5 точки и т.н.
Стойността от 10 (десет) лева, се счита достигната на базата на обявените цени на 
закупените стоки и/или горива след отчитането на отстъпки върху тях (в случай, че се 
ползват отстъпки).
Притежателите на Карта за лоялност ЛУКОЙЛ КЛУБ получават 2 (две) точки за всяка 
еднократна покупка на горива и/или стоки на обща стойност минимум 10 лв. (на една касова 
бележка или фактура).
Примери при покупки с карта за лоялност ЛУКОЙЛ КЛУБ:

Покупка на горива и/или стоки на стойност от 10.00 лв. до 19.99 лв. с карта
ЛУКОЙЛ КЛУБ = 2 точки
Покупка на горива и/или стоки на стойност от 20.00 лв. до 29.99 лв. с карта
ЛУКОЙЛ КЛУБ = 4 точки
Покупка на горива и/или стоки на стойност от 30.00 лв. до 39.99 лв. с карта
ЛУКОЙЛ КЛУБ = 6 точки и т.н.

Например: покупка на горива/и или стоки на стойност 14 лв. с карта за лоялност Лукойл 
Клуб носи 2 точки, на стойност 31 лв. носи 6 точки, на стойност 57 лв. носи 10 точки и т.н.
Регистрацията в лоялната програма ЛУКОЙЛ КЛУБ е безплатна и възможна чрез изтегляне 
на мобилното приложение LUKOIL Club Bulgaria (за Android и за iOS) или на касите в 
бензиностанции ЛУКОЙЛ.
Точките трябва да бъдат залепвани само върху колекционерски карти на програмата „Колекция 
модни аксесоари Baldinini“, които се предоставят безплатно в бензиностанции ЛУКОЙЛ. 
Събраните точки могат да бъдат използвани за покупка на промоционални продукти в периода 
на промоцията или до изчерпване на наличните количества промоционални продукти. Валидни 
за участие са само точките, получени при покупки в бензиностанции ЛУКОЙЛ в периода на 
действие на програмата „Колекция модни аксесоари Baldinini“.
Точките не могат да бъдат разменяни за пари в брой или други парични и предметни награди. 
Една колекционерска карта може да бъде използвана за събиране на точки за един продукт 
или за повече продукти. При закупуването на промоционален продукт участниците следва да 
предоставят попълнената колекционерска карта.
Количествата промоционални продукти са ограничени. Във всяка бензиностанция от веригата 
ЛУКОЙЛ може да бъде получена информация от кои промоционални продукти има наличност 
в момента. В случай, че за времето на Програмата се изчерпи наличността на който и да е 
от промоционалните продукти, организаторът си запазва правото да продължи програмата с 
наличните промоционални продукти в рамките на посочения период. При желание всеки клиент 
може да закупи продукти Baldinini от Програмата „Колекция модни аксесоари Baldinini“ без 
колекционерска карта с точки, но на регулярната продажна цена, отразена в обектите.

АКО ВЪВ ВЕРИГА БЕНЗИНОСТАНЦИИ ЛУКОЙЛ СЕ ПРОВЕЖДА ПОВЕЧЕ 
ОТ ЕДНА ПРОМОЦИЯ СЪС СЪБИРАНЕ НА ТОЧКИ ЗА УЧАСТИЕ, ПРИ 
ВСЯКА ПОКУПКА КЛИЕНТЪТ ЗАЯВЯВА НА КАСИЕРА ПО КОЯ ПРОМОЦИЯ 
ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ ТОЧКИ ЗА УЧАСТИЕ. ЗА ЕДНА ПОКУПКА КЛИЕНТЪТ 
ПОЛУЧАВА ТОЧКИ ЗА УЧАСТИЕ САМО B ЕДНА ПРОМОЦИЯ.

Повече подробности за условията на Програмата може да намерите на www.lukoil.bg, на 
www.club.lukoil.bg, в бензиностанции ЛУКОЙЛ и на безплатната гореща линия 0800 20 220.
ЛУКОЙЛ си запазва правото да прекрати промоцията във връзка с изчерпването на 
количествата, като обяви това на електронните сайтове www.lukoil.bg и www.club.lukoil.
bg и в бензиностанции ЛУКОЙЛ. Организатор на промоцията е „Лукойл България“ ЕООД, 
ЕИК 121699202, гр.София 1303, бул.Тодор Александров 42. Вносител: KLR-Evropa d.o.o, 
гр. Копер  6000, Словения, ул. Анкаранска честа 7Б.

СПЕЦИАЛНА
ГРИЖА
за специалния човек

в живота ти

„Колекция модни аксесоари Baldinini“
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от еко кожа

затваря се с цип

3 основни отделения с няколко
слота за карти, 1 джоб с цип

допълнителна каишка за китка

опаковка с луксозна подаръчна кутия

Размери: 19,5 x 10 cm 
Дължина на каишката: 19 cm

Дамски портфейл
от еко кожа 

-75% 10 точки

29,99 лв.     119,99
лв.     

-73% 15 точки

39,99 лв.     149,99
лв.     

-80% 15 точки

39,99 лв.     199,99
лв.     

-73% 15 точки

39,99 лв.     149,99
лв.     

-73% 10 точки

34,99 лв.     129,99
лв.     

-70% 20 точки

69,99 лв.     234,99
лв.     

-70% 20 точки

69,99 лв.     234,99
лв.     

от еко кожа

верижка със златисто покритие
 

с метална закопчалка

Размери: 16,5 x 8 x 13 cm
Дължина на верижката за рамо: 128 cm

Дамска чанта
от еко кожа

естествена кожа

слотове за карти 

прозорец за лична карта

отделение за монети

една сгъвка

опаковка с луксозна подаръчна кутия

Размери: 9,5/12,5 cm x 3 cm

Мъжки портфейл
от естествена кожа

естествена кожа

черна кожа от едната страна,
сива велурена кожа от другата 

катарамата може да се обърне
само с едно движение 

опаковка с луксозна подаръчна кутия

Размери: 110/125 cm x 3 cm

Мъжки колан
от естествена кожа

мек плат: 30% вискоза, 70% полиестер

с пискюли

опаковка с луксозна подаръчна кутия

Размери: 65x190 cm

Шал
с кашмирен ефект

минерално стъкло

свети на тъмно

захранване с батерия 

дължината на каишката може да се регулира

прозорец за датата

водоустойчив до 5 ATM

опаковка с луксозна подаръчна кутия

Външен диаметър Ø: 38 mm

Мъжки часовник
от неръждаема стомана

минерално стъкло

инкрустиран

захранване с батерия

водоустойчив до 3 ATM

дължината на каишката може
да се регулира

опаковка с луксозна подаръчна кутия

Външен диаметър Ø: 26 mm

Дамски часовник
от неръждаема стомана
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