Офіційні правила
купівлі пального онлайн на гаманець ПРАЙД
1.
Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок купівлі пального онлайн
на гаманець ПРАЙД.
1.2.

Купуючи пальне онлайн, кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного
ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з
умовами, що викладені у цих Правилах.

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку
без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни/доповнення до
цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана
в даних Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
2.
Організатор.
2.1. Організатором Акції виступає ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (далі у тексті Організатор).
3.
Учасники.
3.1. Учасниками є учасники програми ПРАЙД, яка діє на АЗК WOG, згідно офіційних правил
програми ПРАЙД, що відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним
чином виконали умови цих Правил (далі у тексті – Учасники).
3.3. У Акції беруть участь наступні карти Програми лояльності:
В акції беруть участь картки ПРАЙД з номерами в діапазоні 7777770хххххххх, де “хх” будь-яка цифра від 0 до 9; 7777779хххххххх, де “хх” - будь-яка цифра від 0 до 9;
7777772хххххххх, де “хх” - будь-яка цифра від 0 до 9.
3.4. Учасником може бути кожна фізична особа, яка є повністю дієздатною та відповідає вимогам,
зазначеним в цих Правилах, та належним чином виконала всі умови цих Правил.
4.

Умови купівлі пального онлайн на гаманець ПРАЙД.

4.1.При купівлі пального онлайн до 30.06.2019 включно на гаманець ПРАЙД Учаснику надаються
наступні винагороди:
Бензин та ДП:
- до 49,99л – у розмірі 2,25 грн/л (нарахування бонусами ПРАЙД)
- від 50,00л – у розмірі 3,00 грн/л (нарахування бонусами ПРАЙД)
Газ:
- до 49,99л - у розмірі 0,75 грн/л (нарахування бонусами ПРАЙД)
-від 50,00л - у розмірі 1,00 грн/л (нарахування бонусами ПРАЙД)
Примітка: Винагорода не сумується зі знижками за іншими акціями та пропозиціями (бонусними
чи дисконтними), що діють в мережі АЗК WOG.
4.2. Придбати пальне на гаманець ПРАЙД можна у будь-який час.
4.3.Для реалізації права Учасника на купівлю пального онлайн

необхідно володіти карткою

учасника програми лояльності «ПРАЙД», яка діє на АЗК WOG, згідно офіційних правил
програми ПРАЙД: www.wog.ua.
Примітка: Картку учасника програми «ПРАЙД» можна безкоштовно отримати на АЗК WOG за
купівлю пального або інших товарів, згідно офіційних правил програми ПРАЙД:
www.wog.ua, або завантажити мобільний додаток WOG PRIDE та зареєструватись в ньому.
4.5. Після придбання пального онлайн воно автоматично буде нараховане не гаманець вказаної
картки ПРАЙД. Списання пального з гаманця ПРАЙД можливе тільки за наявності
встановленого пін-коду. Пін-код можна встановити зателефонувавши на Гарячу лінію за
номером 0 800 300 525 або в особистому кабінеті за посиланням https://wog.ua/ua/login/.
5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
5.1. Купуючи пальне онлайн, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку
своїх персональних даних будь-яким незабороненим законодавством способом, а також на
безкоштовне використання наданої Організатору інформації з маркетинговою та/або будьякою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч.
шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.
296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних
даних».
5.2. Організатор гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації,
отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися всіх положень чинного
законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі
доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це
достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
6. Обмеження
6.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
6.2. Організатор не несе відповідальність щодо подальшого використання придбаного пального
після його одержання або за нездатність Учасників скористатись ним не з вини
Організатора.
6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з
Учасниками.
6.4. Усі відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають
оскарженню.
7. Інші умови
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а
саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з
умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова
Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на купівлю

пального онлайн на гаманець ПРАЙД. При цьому такий Учасник не має права на
одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.3. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті http://wog.ua.

