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ПРОГРАМА ЗА ОТСТЪПКИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА  

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД ОТ ПАМПОРОВО АД  

СЕЗОН ЗИМА 2022-23 
 
 

За всеки притежател на активна карта за отстъпки Save&Drive или притежатели на бизнес карта Routex, предоставени от 
OMV бензиностанции, Пампорово АД предлага специални преференциални условия и отстъпки за лифт карти, ски услуги 
и хотелско настаняване. 
 

 
 
 

 

 

ОБХВАТ НА ОТСТЪПКИТЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

8% ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА НА ЛИФТ КАРТА ПРИ 3 И ПОВЕЧЕ ДНИ: 
 
Намалението от 8% важи при закупуване на лифт карти на следните каси:  

 Каса ски център 1 Туристически център при долна станция на Лифт №1 – к.к. Пампорово; 

 Каса ски център 2 Малина при ски гардероб „Пампорово“ АД; 

 Kаса ски център 2 Малина при долна станция на лифт №5 – к.к. Пампорово;  

 Каса ски център 3 Студенец при долна станция на Лифт №2 – к.к. Пампорово; 

 Каса ски център 4 Стойките при долна станция на лифт №6 – с.Стойките; 

 Каса ски център 5 Мечи Чал – Чепеларе при долна станция на лифта; 

 Каса в хотел „Перелик“, к.к. Пампорово; 

 

8% ОТСТЪПКА ОТ СКИ ИЛИ СНОУБОРД УСЛУГИ: 

 

1. Наем на ски или сноуборд екипировка:  

 Ски комплект - ски, щеки и обувки;  

 Сноуборд комплект – борд и обувки; 
  

2. Ски или сноуборд училище – индивидуални уроци или уроци в група; 
3. Детска ски градина – за половин или цял ден; 

 
Намалението от 8% важи при наем на оборудване от гардеробите на Пампорово АД, разположени на: 

 Ски център 1 – Туристически център; 

 Ски център 2 – Малина; 

 Ски център 3 – Студенец; 
 
 

8% отстъпка 

за лифт карти 

8% отстъпка 

за ски услуги 

8% отстъпка 

за ски пакети 

30% отстъпка 

за настаняване 
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8% ОТСТЪПКА ОТ СКИ ИЛИ СНОУБОРД ПАКЕТИ ПРИ 3 И НАД 3 ДНИ: 
 

1. Пълен ски/сноуборд пакет – ски/сноуборд училище в група, екипировка и лифт карта; 
2. Малък ски/сноуборд пакет – ски/сноуборд оборудване и лифт карта; 

 
Пакетите се закупуват на касите: 
 

 Ски център 1 - Туристически център при долна станция на Лифт №1 – к.к. Пампорово; 

 Ски център 2 - Малина срещу ски гардероб „Пампорово“ АД; 

 Ски център 2 - Малина при долна станция на лифт №5 – к.к. Пампорово; 

 Ски център 3 - Студенец при долна станция на Лифт №2 – к.к. Пампорово; 

 Каса в хотел „Перелик“, к.к. Пампорово; 

 
Важно: Ски и сноуборд уроците започват от ски център 2 – Малина, където е позиционирано ски училището на 
Пампорово АД. Оборудването се взима от гардеробите на Пампорово АД, разположени на: 
 

 Ски център 1 – Туристически център; 

 Ски център 2 – Малина; 

 Ски център 3 – Студенец; 

 

 

30% Отстъпка при резервация в хотелите Перелик и Орловец 
 
Отстъпката от 30% се предоставя за резервация направена през отдел Резервации на 070017702 или на имейл 
reservations@pamporovo.me срещу предоставяне на активна Save&Drive карта или Routex карта. 

 
Общи условия за ползване на отстъпките: 

 

 

 Предложението влиза в сила с началото на зимния сезон, като важи за цените по ценоразпис на касите за продажба 
на ски услуги в к.к. Пампорово валидни за сезон зима 2022-2023 обявени на видно място на касите за продажба на 
лифт карти в к.к. Пампорово и в официалната страница – www.pamporovo.me  

 Отстъпките не се прилагат в периоди на промоционални цени, ранни записвания и при покупка на билети, сезонни 
ски карти и семейни пакети. Не важат при покупка през онлайн магазина на www.pamporovo.me. 

 Програмата не се комбинира с други отстъпки или с други програми за лоялни клиенти. 

 Отстъпката от 8% е валидна при закупуване на лифт карта 2в1 за ски зоната в к.к. Пампорово с достъп до ски зона 

Мечи чал за 3 и повече дни. 

 Отстъпката не важи за лифт карти за половин, 1 и 2 дни. 

 За да се възползва от отстъпките по програмата, всеки участник трябва да представи своята “Save&Drive“ или Routex 

карта и да съобщи името на притежателя на картата, както и имената на  лицата, на които ще се издават лифт карти с 

отстъпка (за него лично или за членовете на неговото семейство). 

 Преди издаването на лифт картите с отстъпка, касиерът проверява валидността на “Save&Drive” картата и броя на 

закупените до момента карти. Клиентът има право на закупуване на до 4 броя лифт карти с отстъпка от 8% с една 

транзакция без ограничения в сезона. 

 Пампорово АД има право да направи проверка на валидността на закупените лифт карти с конкретната 

“Save&Drive”/Routex карта, за която картодържателят e декларирал устно, че не е нарушил условията за издаване на 

лифт карти с намаление по програмата “Save&Drive” и си запазва правото, ако установи, че е направено нарушение 

да блокира картите, за които е установено нарушение на правилата. 

 Пампорово АД има право да откаже ползването на отстъпките по програмата, ако представената карта е неактивна 

или невалидна. 

 

http://www.pamporovo.me/
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 Притежателите на картите „Save & Drive”/Routex трябва да присъстват лично в момента на закупуване на услугите с 

отстъпка на касата. Пампорово АД има право да откаже ползването на отстъпките за покупка на ски услуги, в случай 

че картодържателят не присъства физически при закупуване на услугата. 

 Отстъпката от 8% за ски или сноуборд услуги и пакети е валидна за ски зоната в к.к. Пампорово. 

 Отстъпката от 30% за хотелско настаняване се предоставя чрез валидиране на място на рецепцията на хотела на 

активната карта “Save&Drive”/ Routex. 

 Отстъпката за хотелско настаняване се начислява за стаята, в която ще бъде настанен като основен гост притежателя 
на уникалния код. Към тази резервация може да бъде добавена максимум още една двойна стая за двама души с 
включена отстъпка.  

 Отстъпката за хотелско настаняване не важи по време на период за Ранни записвания или други промоционални 

периоди и не се комбинира с други отстъпки или програми за лоялни клиенти. 

 Отстъпката от 30% не важи за периода на Новогодишните празници. 

 

 
 


