
Период на акцията: 
15 септември – 
30 ноември 2019

ЗАРЕЖДАЙТЕ И ПАЗАРУВАЙТЕ 
НА ВАШАТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ 
PETROL!

* Условия за участие: виж от вътрешната страна * Условия за участие: виж от вътрешната страна

FALKEN КАЗВА ЗАРЕДИ!
ОТ ПИСТАТА НА ПЪТЯ.

16 ЦОЛА ИЛИ 
ПОГОЛЕМИ*

Falken Tyre Europe GmbH
Berliner utca 74-76
63065 Offenbach am Main | Германия 
Тел. +49(0)69 247 52 52-66 
Факс +49(0)69 247 52 52-11
Имейл tankgutschein@falkentyre.com

facebook.com/Falken
 youtube.com/user/FalkenTyreEurope
 falkentyre.com

Нашият партньор:

При закупуване на зимни гуми Falken (4 броя) от 
сериите EUROWINTER HS01, EUROWINTER HS01 
SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON 
AS210, EUROWINTER VAN01, или EUROALL 
SEASON VAN11 Falken Ви подарява ваучер 
за зареждане и пазаруване от PETROL на 
стойност: 16 цола = 20,00 лева*, 17 цола или 
по-големи = 40,00 лева.*

Период на акцията: 
15 септември – 
30 ноември 2019

TYRESTYRES



Продукт Характеристики

EUROWINTER HS01 Убедителна производителност във 
всички зимни ситуации

EUROWINTER VAN01 Специални зимни гуми за леки 
камиони

EUROALL SEASON 
AS210

Върховната универсална гума за 
всеки сезон

EUROWINTER 
VAN01

EUROWINTER 
HS01

EUROALL SEASON 
AS210

Ето как става:
1.  Купете четири зимни гуми Falken от тази акция
2.  Попълнете талона за участие
3.  Предайте го заедно с фактурата за гумите на Вашия търговец от 
Фулда България ООД – Motoexpert.

4.  Ваучерите ще получите по пощата директно от 
Falken Tyre Europe GmbH.

*  Условия за участие: Купете сега един комплект (четири гуми) зимни гуми Falken от сериите  EUROWINTER 
HS01, EUROWINTER HS01 SUV, EUROALL SEASON AS200, EUROALL SEASON AS210, EUROWINTER 
VAN01, или EUROALL SEASON VAN11 и вземете Вашия ваучер за зареждане или пазаруване на стойност от 
20,00 лв. (на стойност от 20,00 лв. за гуми 16 цола) или 40,00 лв. (на стойност от 40,00 лв. за гуми 17 цола или 
по-големи). Къде? Във всички автоцентрове Мотоексперт. Допълнителна информация можете да получите от: 
ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД – Мотоексперт, www.motoexpert.bg, +359 2 969 84 00. Промоцията е валидна от 15 
септември – 30 ноември 2019. Ваучерът важи за всички бензиностанции Petrol (ваучер Petrol) на територията 
на България (Офертата не важи за тютюневи изделия, печатни издания, предплатени карти и винетки). Право 
на участие имат всички лица над 18 години с изключение на служителите на фирмите Falken Tyre Europe GmbH, 
Фулда България ООД – Мотоексперт и Petrol, техните роднини, както и персонала на бензиностанции Петрол. 
Не се допуска предявяване на правни претенции, както и изплащане на премията в брой. Приемат се само 
талони за участие с прикачено копие от фактурата на Фулда България ООД – Мотоексперт. Промоцията е 
ограничена до не повече от осем ваучера на стойност от 5,00 лв. или 40,00 лв. с еквивалентна обща стойност, 
съответстваща на всяко копие от фактурата. Тази оферта е валидна за потребители, ако те са пълнолетни 
физически лица, за клиенти с малък бизнес (напр. дърводелци, художници и т.н.), както и за лица на свободна 
професия (напр. адвокати, лекари и т.н.) и за юридически лица, ако автопаркът им е до 10 автомобила. В този 
случай трябва да се посочи и лицето, което има право на печалба. Офертата не може да се преотстъпва или 
прехвърля на други лица. Попълненият формуляр с удостоверяващ документ за извършената покупка (копие от 
фактурата) трябва да се изпрати на Вашия представител на Фулда България ООД – Мотоексперт до 15 
декември 2019 г. 

EUROWINTER HS01
Убедителна производителност във всички 
зимни ситуации
•  Дизайн на профила по посока на движението с 
патентована ламелна технология Miura-Ori 3D

•  Гумена смес с 4D нано дизайн технология
•  Микро оптимизирано укрепване на 
профилните блокове

•  Изключителна тяга и спирачна мощност при сняг и лед
•  Изключителна устойчивост на аквапланинг

УМНО И СИГУРНО
ПРЕЗ ЗИМАТА

Вземете сега комплект гуми Falken Reifen и ще получите ваучер за 
стоки от Petrol на стойност 20,00 лв.*

Зимните гуми на 2019: 

При зимни атмосферни условия в града, на междуградски пътища 
или автомагистрали сериите Falken EUROWINTER са идеален 
избор.

Талон за участие
Моля, попълнете на латиница, отделете, 
поставете в плик и предайте
Фамилия / Фирма:

Име:

Моята възраст:

Улица / Номер:

ПК / Населено място:

Телефон / Моб. телефон:

Факс: 

Имейл:

Автомобил (марка / година на производство):

Марката на моите гуми преди:  

Причина за закупуване на гуми Falken:

  Да, бих искал да получавам безплатно бюлетина на Falken по имейл.

Населено място / Дата / Подпис:

Зимни гуми Falken

Или изпратете по факс на: +    

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: 
КРАЙНАТА ДАТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ВАШАТА  

ФАКТУРА ЗА ЗАКУПЕНИ ГУМИ Е 15 декември 2019 г.

16 ЦОЛА ИЛИ 
ПОГОЛЕМИ*

EUROWINTER VAN01
Специални зимни гуми за леки камиони
•  Иновативна 4D-нано дизайн технология 
гумена смес

•  Плътно разположени 3D ламели
•  Подобрена ефективност на горивото
•  Стабилен скелет
•  Удължен експлоатационен живот
•  По-малко шумови емисии и по-голям комфорт 
при пътуване

EUROALL SEASON AS210
Върховната универсална гума за всеки сезон
•  Иновативен V-образен дизайн за идеален дренаж 
при мокри пътища и нисък шум при движение

•  Променливото оформление на профилните 
жлебове Mini-Groove оптимизира боравенето и 
спирачните свойства и подобрява износването

•  Разположените в множество посоки тягови 
ламели (MDS) предлагат изключителна 
безопасност при всякакви атмосферни условия

•  Усъвършенствана 4D-нано дизайн технология за 
подобрено задържане при влага и увеличена 
ефективност на горивото при по-малко износване

•  Обозначени със символ M+S и снежинка


