ПАМПОРОВО АД И БАКБ С ОБЩА ПРОГРАМА ЗА ОТСТЪПКИ ОТ ЛИФТ КАРТИ
ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022
За всеки картодържател на кредитни или дебитни карти и дигитален портфейл BACB Pay на
Българо-Американска Кредитна Банка, Пампорово АД предлага отстъпка от 8% при закупуване
на лифт карта за ски зоната в к. к. Пампорово и за ски зона Мечи чал за 3, 4, 5, 6 и 7 дни и при
заплащане със съответната карта на БАКБ.

ОТСТЪПКА ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЛИФТ КАРТА
Намалението от 8% важи при закупуване на лифт карти и заплащането им на ПОС терминал с
банкови карти на БАКБ на следните каси в курортен комплекс Пампорово:
 Каса ски център №3 Студенец при долна станция на Лифт №2 Студенец - връх Снежанка;
 Каса ски център №1 при долна станция на Лифт №1 Туристически център - Студенец;
 Каса ски център №2 Малина при ски гардероб „Пампорово“ АД;
 Каса ски център №2 Малина при долна станция на лифт №5 Малина - връх Снежанка;
 Каса ски център Стойките при долна станция на лифт №6 Стойките – връх Снежанка;
 Каса в хотел „Перелик“, к. к. Пампорово.

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТСТЪПКАТА!











Отстъпка от 8% е приложима за 3, 4, 5, 6, 7-дневни лифт карти в ски зони Пампорово и Мечи чал.
Отстъпката не важи за лифт карта за половин ден, 1 ден и 2 дни, както и за семейни лифт пакети.
Отстъпката се прилага към редовните цени по ценоразпис за сезон зима 2021-2022, обявени на видно
място на касите за продажба на лифт карти в ски зона Пампорово и в официалната страница на
курорта – www.pamporovo.me.
Отстъпката не включва периоди на промоционални оферти и не се комбинира с други отстъпки.
Всеки участник в програмата е длъжен при закупуване на лифт карти да извърши плащането с
дигитален портфейл BACB Pay или през ПОС терминал с притежаваната от него кредитна или дебитна
карта на БАКБ. Клиентът има право на закупуване на до 4 броя лифт карти с отстъпка от 8% на една
транзакция, без ограничения в сезона.
Притежателят на БАКБ кредитна или дебитна карта следва при покупката на лифт карти с отстъпка да
съобщи името си, както и имената на лицата, на които ще се издават лифт карти с отстъпка. С
предоставянето на личните данни, туристите се съгласяват Пампорово АД да ги използва в
съответствие с описаната „Политика за поверителност на дружеството“, публикувана
на www.pamporovo.me.
Пампорово АД има право да откаже ползването на отстъпка от 8% за покупка на лифт карта, ако
представената карта е неактивна, ако клиентът иска да плаща по друг начин (в брой, по банков път
или на ПОС терминал с карта, издадена от друга банка) или ако името на собственика на банковата
картата не съответства на лицето, което иска да закупи лифт карта за зоната на Пампорово с
отстъпка.

ПАМПОРОВО АД И БАКБ С ОБЩА ПРОГРАМА ЗА ОТСТЪПКИ ОТ
СКИ/СНОУБОРД ПАКЕТИ И ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ
ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022
Всеки картодържател на кредитни, дебитни карти или дигитален портфейл на БългароАмериканска Кредитна Банка, получава отстъпка от 8% за ползване на изброените по-долу
ски/сноуборд пакети и услуги, които се предлагат на касите на „Пампорово“ АД:

ОТСТЪПКА ОТ СЛЕДНИТЕ СКИ/СНОУБОРД ПАКЕТИ И УСЛУГИ:







Голям ски/сноуборд пакет – ски/сноуборд училище в група, екипировка и лифт карта
Малък ски Пакет-ски екипировка и лифт карта.
НОВ продукт: Първи стъпки в ските/сноуборда-ски пътека, оборудване и училище в
група.
Наем на ски или сноуборд оборудване
Ски или сноуборд училище
Детска ски градина

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТСТЪПКАТА











Отстъпка от 8% е приложима за 3, 4, 5, 6-дневни ски/сноуборд пакети в ски зона Пампорово.
Отстъпката се прилага към редовните цени на ски услугите по ценоразпис за сезон зима 2021-2022,
обявени на видно място на касите и гардеробите за продажба на ски услуги в курортен комплекс
Пампорово и в официалната страница на курорта – www.pamporovo.me.
Отстъпката не включва периоди на промоционални оферти и не се комбинира с други отстъпки.
За да ползва отстъпката от 8%, всеки участник в програмата е длъжен при закупуване на ски
услугите да извърши плащането с дигиталния портфейл BACB Pay или през ПОС терминал с
притежаваната от него кредитна или дебитна карта на БАКБ.
Няма ограничения за броя покупки с ползване на отстъпката през сезона
Потребителят е длъжен да присъства физически при представяне на картата и лично да закупи
услугата от касите на Пампорово АД.
С предоставянето на личните данни, туристите се съгласяват Пампорово АД да ги използва в
съответствие с описаната „Политика за поверителност на дружеството“, публикувана
на www.pamporovo.me.
Пампорово АД има право да откаже ползването на отстъпки за услугите, ако представената карта е
неактивна, ако клиентът иска да плаща по друг начин (в брой, по банков път или на ПОС терминал с
карта, издадена от друга банка) или ако КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не присъства физически при закупуване
на услугата.

ПАМПОРОВО АД И БАКБ С ОБЩА ПРОГРАМА ЗА ОТСТЪПКИ ОТ
ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛИ ОРЛОВЕЦ 5* И ПЕРЕЛИК 5*
ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022
Всеки картодържател на кредитни, дебитни карти и дигитален портфейл на БългароАмериканска кредитна Банка, получава отстъпка от 30% за хотелско настаняване в хотели
Орловец и Перелик в курортен комплекс Пампорово за сезон зима 2021/2022

ОТСТЪПКА ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ В ХОТЕЛИТЕ
ПЕРЕЛИК 5* И ОРЛОВЕЦ 5*
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТСТЪПКАТА


Предложението влиза в сила от 01.12.2021 не включва периоди на промоционални цени и не се
комбинира с други отстъпки.



Отстъпката се прилага към стандартните цени за настаняване в хотели Перелик и Орловец за сезон
ЗИМА 2021/2022, обявени на видно място на рецепциите на хотелите и в официалните сайтове на
хотелите www.hotelorlovetz.com и www.perelikhotel.com.



За да се ползва отстъпката от 30%, при настаняване се изисква задължително заплащане на
резервацията в хотела с дигитален портфейл BACB Pay, с кредитна или дебитна карта на БАКБ.



Няма ограничения за броя покупки с ползване на отстъпката.



Отстъпката се дава за стаята, в която се настанява гостът - картодържател на БАКБ и важи за
всички лица в същата стая.



Потребителят е длъжен да присъства физически при представяне на картата и лично да заплати
настаняването в хотелите с картата си на БАКБ или дигиталния портфейл BACB Pay.



С предоставянето на личните данни, туристите се съгласяват Пампорово АД да ги използва в
съответствие с описаната „Политика за поверителност на дружеството“, публикувана на
официалната страница на курорта www.pamporovo.me.



Пампорово АД има право да откаже ползването на отстъпка от 30% за настаняване, ако
представената карта е неактивна, ако клиентът иска да плаща по друг начин (в брой, по банков път
или на ПОС терминал с карта, издадена от друга банка) или ако КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не присъства
физически при закупуване на услугата.

