
 

 

       
    
                                                                                  Отдел „Корпоративни клиенти“ 
 
                                                                                              Дата: 31.03.2021 г.  
 
 

 

О  Ф  Е  Р  Т  А 

 

Относно: Карти „GAZPROM” 

 

Уважаеми Господа, 

 

С настоящото бихме искали да Ви представим нашите условия и да Ви дадем кратко 

описание на услугите, които предлагаме. Нашите карти с отложено плащане ще ви дадат 

възможност да закупувате всички видове горива, масла, смазочни материали и течности, 

както и стоки от нашия магазин. Този тип карта, Ви дава възможност да ползвате всички 

услуги на бензиностанции Газпром с отложено плащане и търговска отстъпка за всички 

видове горива.  

1. Период на фактуриране 

Фактурирането се извършва два пъти в месеца на 15-то и последно число в месеца или 

веднъж в последно число на месеца. 

2. Срок на отложено плащане 

Срокът за плащане на фактурата е 15 или 30 дни от датата на нейното издаване. 

3. За издаване, обслужване и транзакции на Карти 

Купувачът не заплаща никакви такси;  

4. Срок за издаване на ГАЗПРОМ карти 

До 48 часа от заявката на купувача. За Ваше улеснение картите могат да се поръчват по 

електронна поща чрез попълнена и подписана от страна на клиента заявка за карта. 

Картите се получават от офиса ни или се изпращат по куриер за наша сметка на посочения 

от клиента адрес за кореспонденция. 

 



 

 

5. Търговска отстъпка 

Търговската отстъпка е в лева. Тя се изчислява съобразно потреблението на клиента за 

целия календарен месец и се получава под формата на кредитно известие към фактурата. 

При двукратно фактуриране, отстъпката се включва във втората фактура за месеца, 

съобразно следната скала на база месечно потребление:  

Оферта за карти с отложено плащане: 

Фиксирана отстъпка в лева /литър с включен ДДС 

Дизел 
G-drive 
Дизел 

Бензин 
G-drive 
Бензин 

Газ Пропан 
Бутан + Метан 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,04 

 

6. Обезпечение  

Видовете обезпечения по договора за карти с отложено плащане са следните:  

 Авалиран запис на заповед в размер на 120% от лимита на фирмата; 

 Депозит в размер на 100% от лимита на фирмата; 

 Банкова гаранция в размер на 100% от лимита на фирмата; 

 

 

7. Персонализиране на карти 

Върху картите може да бъде отпечатанo името на фирмата, както и регистрационен номер 

или име на водача, името на юридическо лице или всяко друго наименование или марка, 

които сте задали. С всяка карта получавате и запечатан ПИН код, който е уникален за всяка 

карта, като без него не е възможно да се извърши транзакция на бензиностанцията. 

Картите и ПИН кодовете ще получите по куриер, от нашия офис и контакно лице от наша 

страна, което обслужва Вашия договор. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Услуга "Виртуален офис" 

 

Напълно безплатно, Ви предоставяме възможност да ползвате нашата услуга "Виртуален 

офис" за директен контрол. Чрез това уеб приложение, служителите на които предоставите 

достъп ще имат възможност да блокират/ отблокират карти, да променят техните лимити, 

достъп до стоки и услуги, както и да следят всички извършени  транзакции в реално време.  

 

 



 

 

В този прозорец, можете да получите достъп до всички групи продукти, които можете да 

закупите с карта. Също така може да определите лимитите, както и да блокирате самата 

карта като посочите една от опциите - изгубена, открадната, постоянно блокирана и 

блокира искането. 

Всички справки от "Виртуален офис" можете да експортирате в Excel. По този начин по-

лесно ще обработвате данните, които са Ви необходими. Подробни инструкции за 

употреба, както и практическо обучение, можем да Ви осигурим при подписването на 

договора. 

 

 

Вече имаме разработено и мобилно приложение, което е свързано с Виртуален 

офис: 

 

 

9. Персонално обслужване чрез Личен мениджър  

В допълнение на горепосочената опция, за Вашето бързо, лесно и качествено обслужване 

Ви осигуряваме Личен мениджър - контакно лице от наша страна, към което можете да се 

обръщате относно всякакви запитвания, въпроси, искания, коментари и оплаквания, 

комплименти и предложения.  

 

10.  Денонощен Call Center 

Нашият Call Center 0700 20 333 е на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в 

годината за всички Ваши въпроси, проверка на салдата по сметките, оставащия Ви лимит 

по картите, както и коментари и предложения. Номерът е безплатен при избиране от всички 

мрежи.  

 

 

 



 

 

За допълнителна информация, моля свържете се с нас !  

 

С уважение,  

Иван Димитров 

Експерт Корпоративни продажби 

НИС ПЕТРОЛ ЕООД 

бул. „Цариградско шосе“, №115 H, ет. 1, сграда MHQ , 1784 София 

ivan.dimitrov@nis.eu 

www.nis.eu; www.gazprom-petrol.bg  

mailto:ivan.dimitrov@nis.eu
http://www.nis.eu/
http://www.gazprom-petrol.bg/

