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 ПРОГРАМА ЗА ОТСТЪПКИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА КЛУБНИ АБОНАТИ НА А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ОТ 

ПАМПОРОВО АД ПРЕЗ СЕЗОН ЗИМА 2022/2023 

 

 

За клиенти на А1 България ЕАД, притежаващи А1 Клуб номер, Пампорово АД предоставя преференциални условия и 

отстъпки при покупка на определени стоки и услуги в к.к. Пампорово. Отстъпките се получават след предоставяне на 

клубния номер, удостоверяващ правото на потребителя да получи тези бонуси в качеството му на член на A1 клуб. 

Предложението влиза в сила с началото на зимен сезон 2022/2023. 

 

 

ОБХВАТ НА ОТСТЪПКИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕТАЙЛИ НА ПРОГРАМАТА 

8%  Отстъпка при закупуване на лифт карти за 3 и над 3 дни 

 
Намалението от 8% важи при покупка на лифт карти за 3 и повече дни на следните каси:  

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

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

 Каса 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 оборудване:  

 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. Голям ски или сноуборд пакет – училище в група, оборудване и лифт карта; 

2. Малък ски или сноуборд пакет – 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 за хотелско настаняване 

 
Отстъпката от 30% се предоставя за резервация направена през отдел Резервации на 070017702 или на имейл 
reservations@pamporovo.me срещу предоставяне на А1 клуб номер. 
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТСТЪПКИТЕ 
 
 
 

 Предложението влиза в сила с началото на зимния сезон и важи за цените от официалния ценоразпис за сезон зима 
2022/23, разположени на касите за продажба на лифт карти и ски услуги/пакети в к.к. Пампорово и Мечи Чал 
(Чепеларе) или на рецепциите на хотелите, участващи в програмата. 

 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. 
 Всеки участник в програмата А1 клуб получава свой собствен уникален код (клубен номер) за достъп до уеб базирано 

приложение, чрез което се извършва проверка на валидността и броя на ползвания на кода за получаване на 
отстъпката от потребителя. 

 Отстъпката от 8% е валидна при закупуване на лифт карта за ски зоната в к.к. Пампорово или ски зона Мечи чал за 3 и 
повече дни. Един участник в програмата А1 Клуб има право да ползва отстъпката от 8% за закупуване на не повече от 
3 пъти в рамките на един зимен сезон за до 3 броя лифт карти при всяко ползване на кода за отстъпка.   

 Отстъпката от 8% при закупуване на ски/сноуборд услуги и/или пакети е валидна за ски зоната в к.к. Пампорово. 
 Работно време на касите през зимен сезон - всеки ден от 8:30 до 16:30 (без почивен ден).  
 Работно време на гардеробите на Пампорово АД - всеки ден от 8:30 до 17:00 (без почивен ден). 
 Отстъпката от 30% за хотелско настаняване се прилага чрез предоставяне на рецепцията на хотела на собствен 

уникален код получен от А1 (клубен номер). Отстъпката се начислява за стаята, в която ще бъде настанен като 
основен гост притежателя на уникалния код. Всички прилежащи помещения към резервацията се заплащат по 
официално обявените цени за съответния период. Отстъпката не важи за периода на Новогодишните празници при 
специално изготвена пакетна оферта с обща цена. Всички допълнителни услуги по време на престоя не са обект на 
отстъпка. Отстъпката не се прилага към онлайн резервации. 
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