Офіційні правила акції
«Відкривай Україну разом з WOG»
1.
Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови
участі в акції ТОВ «Вест Петрол Маркет» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції, 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 Акції в односторонньому
порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. 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 Акції.
2.1. Організатором Акції виступає ТОВ «Вест Петрол Маркет» (далі у тексті Організатор).
3.
Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Період проведення Акції: з 09.04.2019 р. по 02.06.2019 р. включно (далі у тексті —
Період акції), це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.2. Учасниками Акції 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 зареєстровані карти Програми лояльності: ПРАЙД,
ПРАЙД віртуальний, ПРАЙД Дисконт, ПРАЙД Уклон, Прайд-Убер, Прайд Юнікредит,
ПРАЙД Автосоюз, ПРАЙД ВіДі Авто.
3.4. Учасником Акції 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 участі та Заохочення Акції.

4.1.В Акції приймають участь особи, які у період з 09.04.2019 до 02.06.2019 р. здійснять
заправку будь-яким пальним та оплатять готівкою або банківською карткою суму від
500грн. одним чеком , при цьому надавши зареєстровану картку ПРАЙД із визначених у
п.3.3. діапазонів та отримають акційний купон, який може містити заохочення.
4.2.Ознакою отримання заохочення в рамках Акції є спеціальне повідомлення про отримання
заохочення в касовому чекові.
4.3.Можливі заохочення згідно Акції:
- 1000 літрів пального;

- 25 літрів пального;
- Набір води WOG MARKET;
- Кава на гаманець картки ПРАЙД;
- Додаткові бонуси на наступну заправку в розмірі +1грн/л на бензин або дизель або
+0,25грн/л на газ, що додаються до персональної вигоди;
- Додаткові бонуси на наступну заправку в розмірі +2грн/л на бензин або дизель або
+0,5грн/л на газ, що додаються до персональної вигоди;
- Додаткові бонуси на наступну заправку в розмірі +3грн/л на бензин або дизель або
+1грн/л на газ, що додаються до персональної вигоди;
- Додаткові бонуси на наступну заправку в розмірі +5грн/л на бензин або дизель або
+2грн/л на газ, що додаються до персональної вигоди;
4.4. Спеціальна пропозиція для кожного чеку визначається випадковим чином та не
залежить від дати, суми чеку, виду пального в чеку чи інших чинників.
4.5. Спеціальна пропозиція автоматично зараховується на картку ПРАЙД, що була надана
при здійсненні транзакції, протягом доби після транзакції. До отримання винагороди
необхідно зберігати виграшний чек.
4.6. Для того, щоб скористатися пропозицією, необхідно на касі оператору вказати, що
бажаєте, залежно від пропозиції, або розрахуватись бонусами, або зняти винагороду з
гаманця ПРАЙД. Для того, щоб розплатитися за каву або літри з гаманця ПРАЙД
необхідно встановити на картку пін-код, зателефонувавши на Гарячу лінію WOG.
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. При отриманні картки на АЗК для того, щоб стати учасником
акції, картку необхідно зареєструвати згідно Інструкції в стартовому пакеті ПРАЙД.
5.

Заміна винагороди грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види
матеріальної компенсації не допускається.

6.

Одна особа відповідно до п. 4.1. цих Правил може декілька разів прийняти участь в
акції.

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку
своїх персональних даних будь-яким незабороненим законодавством способом, а також
на безкоштовне використання наданої Організатору/Партнеру Акції інформації з
маркетинговою та/або будь-якою 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 наданих винагород
після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини
Організатора.
6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з
Учасниками.
6.4. Усі результати Акції та 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 отримання
Заохочень. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції
будь-якої компенсації.
7.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника Акції, в тому
числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право
вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і
оскарженню не підлягає.
7.5. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на
ризику грою, і не має мети отримання прибутку.
7.6. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті http://wog.ua

