Офіційні правила акції «Заправляй на WOG – економ у МЕТРО!»
1. Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та
умови участі в акції «Заправляй на WOG – економ у МЕТРО!».
1.2. Акція – це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед
споживачів та стимулювання збуту продукції, формування інтересу та споживчого
попиту на продукцію, формування обізнаності споживачів про продукцію під ТМ
«WOG», збільшення обсягів продажу такої продукції та передбачає вручення
відповідних заохочень Учасникам Акції, які відповідно до умови даних Правил
отримають право на вручення таких заохочень. Акція проводиться відповідно до
норм законодавства України та згідно ПК України і має на меті рекламування їх
товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори
Акції витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14
Податкового кодексу України).
1.3. 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.
1.4. 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. Зміни/доповнення
набувають чинності з дня їх опублікування.
1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Організатора за
адресою: www.wog.ua.
1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни
або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до
цих Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або
доповненнями.
2. Організатор та партнер Акції.
2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через
мережу АЗС WOG, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»,
43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 (далі у тексті – Організатор).
2.2. Партнером акції виступає оператор мережі магазинів «МЕТРО» – Товариство з
обмеженою відповідальністю «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», 02140, Київ,
проспект Петра Григоренка, 43 (далі у тексті – Партнер).
3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Період проведення Акції: з 20.08.2015 р. по 30.09.2015 р. включно. (далі у тексті –
Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.2. Акція проводиться на АЗК де діє програма лояльності ПРАЙД. Повний перелік АЗК
викладений у ДОДАТКУ 1 (далі у тексті – місця проведення Акції).
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3.3. В Акції можуть брати участь лише громадяни України, яким на момент проведення
Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території України, та які
виконали умови Акції (далі у тексті – Учасники).
3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
3.5. Учасником Акції є кожна особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах
та належним чином виконала умови цих Правил.
4. Умови участі та Заохочення Акції.
4.1. Виконуючи умови Акції (п.4.3.), Учасники мають можливість миттєво отримати у
якості заохочення Картку клієнта МЕТРО, яка надає право знижку 2% за купівлю
товарів у мережі магазинів Партнера – торговельні центри «МЕТРО» (далі у тексті –
Заохочення).
4.2. Перелік магазинів Партнера, які приймають участь в Акції, зазначено у ДОДАТКУ 2
Офіційних правил. Правила отримання Картки клієнта ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД
КЕРІ УКРАЇНА», що надає право на знижку 2%, та правила користування даною
Карткою розміщено за адресою: www.metro.ua.
4.3. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції придбати у місцях проведення
Акції (АЗК WOG) пальне будь-якої марки на суму не менше 500 (п’ятсот) гривень
одним чеком, розраховуючись готівкою або банківською карткою, разом з карткою
ПРАЙД (картка учасника програми лояльності для роздрібних клієнтів АЗК WOG).
Правила участі у програмі ПРАЙД розміщені за адресою www.wog.ua.
Примітка: Картку учасника програми ПРАЙД можна безкоштовно отримати в
місцях проведення акції за купівлю пального або інших товарів на АЗК, згідно
офіційних правил програми ПРАЙД: www.wog.ua.
4.4. На один чек за купівлю пального, що відповідає умовам Акції, видається не більше
одної Картки клієнта МЕТРО.
4.5. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінити Заохочення
Акції або включити додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами.
4.6. Заміна Заохочень акції грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види
матеріальної компенсації – не допускається. Заохочення Акції обміну чи поверненню
не підлягають.
4.7. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками лише у відповідності та на
умовах цих Правил.
5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та
висловлює:
5.2. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у
межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання,
реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення
персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих)
систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у
сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та
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маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу персональних
даних, володільцем такої бази є Організатор Акції.
5.3. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі
у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на
використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів
про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової
інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а
також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру)
про наступні активності Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного
телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких
обмежень за територією, часом та способом використання. Відповідне використання
жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будьякий момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного
характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши
Організзатора про таке рішення.
5.4. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь який
спосіб, що не суперечить законодавству України.
5.5. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час
проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору.
Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах,
що передбачені цим Правилами та відповідають чинному законодавству України;
5.6. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у
цих Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити
висновок про їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України
та Закону України «Про захист персональних даних».
6. Обмеження
6.1. Організатор не несе відповідальність щодо подальшого використання Картки клієнта
МЕТРО після її одержання або за нездатність Учасників скористатись нею з будьяких причин, які не залежать від Організатора.
6.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції.
6.3. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку
Організатора обставин.
6.4. Організатор не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються
Партнером акції. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та
якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером акції Учаснику. Учасник
зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг).
6.5. Організатор залишають за собою право не вступати та не вести письмові переговори
з Учасниками.
6.6. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що
не підлягають оскарженню.
7. Інші умови
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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, 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. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не
бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.6. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою
на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом
Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою:
www.wog.ua, за телефоном: 0-800-300-525 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в
межах України безкоштовні).
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Додаток 1
Перелік АЗК, які видають Картки клієнта МЕТРО
Назва АЗК
АЗК "Лебединського, 15а"
АЗК "Київська"
АЗК "Лебединського, 4а"
АЗК "Келецька"
АЗК "Порека"

АЗК "Тисменицька"
АЗК "Балківська№1"
АЗК "Люсдорфська дорога№1"
АЗК "Люсдорфська дорога№2"
АЗК "Тираспільське шосе"
АЗК "Дальницька"
АЗК "Фонтанська дорога"
АЗК "І.Рабіна"
АЗК "Люсдорфська дорога"
АЗК "Овідіопольське шосе"
АЗК "Отамана Головатого"
АЗК "Балківська№2"
АЗК "Грушевського"
АЗК "Бугаївська"
АЗК "Миру"
АЗК "Велико -Тирнівська"
АЗК "Полтава Серьогіна"
АЗК "Гагаріна"
АЗК "Московська"
АЗК "Людвіка Свободи"
АЗК "Малопанасівський в'їзд"
АЗК "50-річчя СРСР"
АЗК "Панцерника Потемкіна"
АЗК "Тракторобудівельників"
АЗК 'Шевченка'

Адреса
м.Вінниця , вул.Лебединського , 15а
м.Вінниця , вул.Київська , 76
м.Вінниця , вул.Лебединського , 4а
м.Вінниця , вул.Келецька , 47а
м.Вінниця, вул. Порека, 28
Дніпропетровська область., м.Дніпропетровськ,
вул.Б.Кротова,22д.
м.Дніпропетровськ, Криворізьке шосе,33
Дніпропетровська обл.,м.Дніпропетровськ,пр-т Газети
Правди (в'їзд)
м.Дніпропетровськ,пр. Газети Правди,1і
м.Дніпропетровськ,пр.Газети Правди,2г
м.Дніпропетровськ,вул.Передова,263
Дніпропетровськийр-н ((Ювілейна с/р))
м.Дніпропетровськ, вул. Набережна-Заводська
Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ,
вул.Довженка,21а.
Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ,
вул.Тисменицька,248а.
м.Одеса,вул.Балківська,2
м.Одеса,вул.Люсдорфська дорога,55
м.Одеса,вул.Люсдорфська дорога,174-176
м.Одеса,вул.Тираспільське шосе,15
м.Одеса,вул.Дальницька,55
м.Одеса,вул.Фонтанська дорога,2а.
м.Одеса,вул.І.Рабіна,24
м.Одеса,вул.Люсдорфська дорога,137
м.Одеса, Овідіопольське шосе,3/1
м.Одеса, вул Отамана Головатого,161
м.Одеса, вул.Балківська,53
м.Одеса,вул,Грушевського,6
м.Одеса, вул.Бугаївська,58
м.Полтава, проспект Миру, 8а
м.Полтава, вул.Велико -Тирнівська, 46
м.Полтава,вул.Серьогіна,2а
м.Харків, проспект Гагаріна, 183 А
м.Харків, проспект Московський, 247 А
м.Харків,пр-т Людвіка Свободи,57-А
м.Харків, вул.Малопанасівський в'їзд,1
м.Харків, проспект 50-річчя СРСР, 2 В.
м.Харків, вул. Панцерника Потемкіна, 4.
м.Харків, вул.Тракторобудівельників,1А
м.Харків, вул.Шевченка,41

АЗК "Обухів"

Київська обл.,Обухівський р-н., м.Обухів,вул.Піщана
(Куйбишева),101

АЗК "Кротова"
АЗК "СТОІК"
АЗК "Золоті ключі 2"
АЗК "Правди 1"
АЗК "Правди 2"
АЗК "Передова"
АЗК "Ювілейне"
АЗК "Набережна Заводська"
АЗК "Довженка"
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АЗК "Авангард"
АЗК "Саперно-Слобідська"
АЗК "ЗАГС"
АЗК "Десна"
АЗК "Радлена"
АЗК "Радуга-2"
АЗК "Ярило"
АЗК "Дак Кар"
АЗК "Біла Церква"Веста5
АЗК "Дніпровська набережна"
АЗК "Електротехнічна"
АЗК "Заводська"
АЗК "Набережно-Лугова"
АЗК "Столичне шосе"
АЗК "Тараща"
АЗК "Чабани"
АЗК "Бровари" Свегус
АЗК "Віра"
АЗК "Вишгород"Тат К
АЗК "Фастів"

Київська обл.,ліва сторона Пн.-Сх. Обходу м Києва,в межах
Сеньківської міської ради
м.Київ, вул.Саперно-Слобідська,104
м.Київ, пр-т Перемоги, 11 б
м.Київ, вул.Ватутіна, 2г
м.Київ, вул,Ватутіна, 3
м.Київ, вул.Ватутіна, 16
м.Київ, Броварський проспект, 11 б
м.Київ, Наддніпрянське шосе, 8
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 272
м.Київ, вул.Дніпровська набережна,166
м.Київ, вул. Електротехнічна
м.Київ, вул.Заводська,72
м.Київ, вул.Набережно-Лугова,8
м.Київ, вул. Столичне шосе
Київська обл.,м.Тараща, вул.Білоцерківська,63Б
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Чабани
Київська обл., м.Бровари, вул. Київська, 331
Київська обл., м.Кагарлик, вул. Жовтнева, 56
Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 4 б
Київська обл., м.Фастів, вул.Якубовського, 62

АЗК "Здорівська"

Київська обл., Васильківський р-н, автодорога Київ - Одеса,
35+900 км., праворуч

АЗК "Путрівська"
АЗК "Старонаводницька"
АЗК"Науки"
АЗК "Солом'янська"
АЗК"Ак.Заболотного (ліва)"
АЗК"Ак.Заболотного (права)"
АЗК "Шана"

Київська обл., Васильківський р-н, автодорога Київ - Одеса,
35+900 км., ліворуч
м.Київ, вул, Старонаводницька, 59
м.Київ, пр.Науки,49
м.Київ, вул.Солом'янська,40а
м.Київ, вул.Ак.Заболотного, 174-а
м.Київ, вул.Ак.Заболотного31-ж,
Київська обл., а/д Київ - Вишгород - Десна, 19 км.

АЗК №1 "Найс"

автомагістраль Київ - Харків 34км + 700м., ліворуч , в
м.Борисполі Київської області.

АЗК №2 "Найс"
АЗК "Веста-1"
АЗК "Ніна-плюс"
АЗК "Хотянівка"
АЗК "Крайня"
АЗК "Броварський проспект"
АЗК “Ізюмська»
АЗК “Здолбунівська-Сортувальна»
АЗК "Глушкова"
АЗК "Сосніних"
АЗК "Народного ополчення"
АЗК "пр.Відрадний"
АЗК "Богатирська"

автомагістраль Київ - Харків 34км + 700м., праворуч , в
м.Борисполі Київської області.
м.Біла Церква, вул.Запорожця,98а
Київська обл.,м.Бориспіль,вул.Київський шлях,3
Київська обл.,Вишгородський р-н,с.Хотянівка,вул.Лісова,2а
м. Київ, вул. Крайня, 1
м. Київ, пр-т Броварський, 3а.
м. Київ, вул. Ізюмська,2
м. Київ, на перетині вулиць Здолбунівської та Сортувальної
м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 139
м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17а
м. Київ, вул. Народного Ополчення , 11
м.Київ, пр.Відрадний,105
м.Київ, вул. Богатирська, 15а
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АЗК "Бориспільська"
АЗК "Севастопольська площа"
АЗК "Палладіна"
АЗК 'Червонозоряний'

АЗК "Віражна"
АЗК "Жукова - Ювілейна"
АЗК "Дослідна"
АЗК "Чорна гора"
АЗК "Чарівна"
АЗК "Зачиняєва-Істоміна"
АЗК "Перемоги"
АЗК "Ватутіна"
АЗК "Визволення"
АЗК "Ілос"
АЗК "Стуса"
АЗК "Талісман"
АЗК "Гама-Хім"
АЗК "Б.Хмельницького"
АЗК "Поларі"
АЗК "Зевс-Холдінг"
АЗК "Бізнес - Фінанс"
АЗК "Городоцька"
АЗК "Мазепи"
АЗК "Городоцька" ЛП

м.Київ, вул. Бориспільська, 12
м.Київ, пл. Севастопольська
м.Київ,вул.Берковецька,6 (Палладіна, Ашан)
м.Київ,пр-т Червонозоряний,11б
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, Донецьке шосе,7, поруч посту
ДАІ
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул.Магістральна, 100б
(адміністративна дорога Харків - Сімферополь,біля заводу
"АЙС")
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул.Стартова, 5 Б (вул.
Віражна).
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, проспект Ювілейний, 36
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул. Дослідна станція, 2в.
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул. Зразкова, 2Б
Запорізька обл.,м.Запоріжжя,вул.Чарівна,64а
Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Зачиняєва, 21-а
Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 90
Житомирська обл.,м.Житомир,вул.Ватутіна,63
м.Житомир, майдан Визволення
м.Львів, вул.Луганська - Стрийська
м.Львів, вул. В. Стуса, 57-а
м. Львів, пр. В.Чорновола,10
м. Львів, вул. Варшавська-Підголоско,107
м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 291
м.Львів, вул.Б.Хмельницького - Кукурузяна перехрестя
м.Львів, вул.Пасічна. 144
м. Львів, вул. Богданівська, 11
м.Львів, вул. Кузневича,5
м.Львів, вул. Мазепи - Замарстинівська
м.Львів, вул.Городоцька, 288

АЗК "Софіївка"
АЗК "Маріуполь"
АЗК Маріуполь "Карпинського"
АЗК Маріуполь "Мазая"
АЗК "Липова"
АЗК "Чкалова"
АЗК "Луначарського"
АЗК "Херсонське шосе"
АЗК "Металургів"
АЗК "Героїв Сталінграду"

Дніпропетровська область., Софіївський р-н, с. Вишневе,
вул. Татарця, 21.
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, 60
Донецька обл.,м.Маріуполь,вул.Карпінського
Донецька обл.,м.Маріуполь,вул.Макара Мазая
м.Миколаїв вул. Липова, 40
м.Миколаїв вул.Чкалова, 23
м.Миколаїв, вул.Луначарського,7
м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе
м.Миколаїв, вул.Металургів,281а. (проспект Жовтневий)
м.Миколаїв, вул.Героїв Сталінграду,22

АЗК "Лупарево"
АЗК "Індустріальна"
АЗК "Сюрприз"
АЗК "Дубенська"
АЗК "Гагаріна"
АЗК "Московська"

м.Миколаїв,проспект Жовтневий,ліворуч при виїзді з
Корабельного району в напрямку с.Лупарево.
м.Миколаїв, вул.Індустріальна, 3а
м. Рівне, вул. Мендєлєєва , 26
м.Рівне, вул.Дубенська, 163/а
м.Харків, проспект Гагаріна, 183 А
м.Харків, проспект Московський, 247 А

АЗК "Донецьке шосе"
АЗК "АЙС"

7

АЗК "Людвіка Свободи"
АЗК "Малопанасівський в'їзд"
АЗК "50-річчя СРСР"
АЗК "Панцерника Потемкіна"
АЗК "Тракторобудівельників"
АЗК "Чувашська"
АЗК 'Шевченка'
АЗК 'Героїв Майдану'
АЗК 'Хотинська 53а'
АЗК 'Коломийська'
АЗК 'Хотинська 3б'
АЗК "Золоті Ключі"
АЗК "Донецьке шосе"
АЗК "Панікахі"
ЗК "Оліївка"
АЗК "Вітрука"
АЗК "Бердичівський майдан"
АЗК "Ватутіна"
АЗК "Визволення"
АЗК "Зарічани"

м.Харків,пр-т Людвіка Свободи,57-А
м.Харків, вул.Малопанасівський в'їзд,1
м.Харків, проспект 50-річчя СРСР, 2 В.
м.Харків, вул. Панцерника Потемкіна, 4.
м.Харків, вул.Тракторобудівельників,1А
м. Харків, вул.Чуваська,1
м.Харків, вул.Шевченка,41
м.Чернівці,вул.Героїв Майдану,184а
м.Чернівці,вул.Хотинська,53а
м.Чернівці,вул.Коломийська,4б
м.Чернівці,вул.Хотинська,3б
Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Кримська, 7
Дніпропетровська область., терит.Ювілейної с/р АЗК
комплекс будівель і споруд №7е
Дніпропетровська область., с.Дослідне, вул.Наукова, 79
Житомирська обл., Житомирський р-н.,с.Оліївка,шосе
Виступовичі-М.Подільський 173+500км.
м. Житомир, вул. Вітрука,1
Житомирська обл.,Житомирський р-н, с.Зарічани,
вул.Майдан Бердичівський, 8
Житомирська обл.,м.Житомир,вул.Ватутіна,63
м.Житомир, майдан Визволення
Житомирська обл., с. Зарічани, вул. Бердичівське шосе 3а
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Додаток 2
Перелік торговельних центрів МЕТРО, які приймають участь в акції
№ п/п
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР
1
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ПОЗНЯКИ

МІСТО
КИЇВ

АДРЕСА
ПРСПЕКТ
ГРИГОРЕНКА, 43

2
3
4
5

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІТЕРЕМКИ
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ОДЕСА
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ХАРКІВ-1
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ДНІПР

КИЇВ
ОДЕСА
ХАРКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, 1Б
АЕРОПОРТІВСЬКАЯ, 29
ГАГАРІНА, 187/1
ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, 63

7
8
9

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ПЕТРІВКА
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ЛЬВІВ
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ЗАПОРІЖЖЯ

КИЇВ
ЛЬВІВ
ЗАПОРІЖЖЯ

МОСКОВСЬКИЙ, 26Б
ГОРОДОЦЬКА, 300
ОРІХІВСЬКЕ ШОСЕ, 7А

11
12

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ КРИВИЙ РІГ
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ВІННИЦЯ

КРИВИЙ РІГ
ЗАРВАНЦІ

13

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ МИКОЛАЇВ

МИКОЛАЇВ

БИКОВА ЛЕОНІДА, 31
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ,
1
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,
9Д

15
16

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ПОЛТАВА
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ДНІПР-2

СУПРУНІВКА
ЮВІЛЕЙНЕ

17

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ІВАНО- ВОВЧИНЕЦЬ
ФРАНКІВСЬК

ВОВЧИНЕЦЬКА, 225 М

18
19

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ЧЕРНІВЦІ
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ОДЕСА-2

ЧЕРНІВЦІ
МИЗИКЕВИЧА

ВІЛЬШИНИ, 1Д
МАРШАЛА ЖУКОВА,
101 М

20
21
22
23
24

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ХАРКІВ-2
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ТРОЄЩИНА
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ РІВНЕ
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ЛЬВІВ-2
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ МАРІУПОЛЬ

МАЛА ДАНИЛІВКА
КИЇВ
РІВНЕ
ЛЬВІВ
МАРІУПОЛЬ

КІЛЬЦЕВИЙ ШЛЯХ, 8
САБУРОВА, 2А
МАКАРОВА, 21
ДЖ. ВАШИНГТОНА, 8-Г
ВОЛОДАРСЬКЕ ШОСЕ 4

26
27

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ЖИТОМИР
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ ОДЕСА-3

ЖИТОМИР
ОДЕСА

ПР-Т ВАТУТИНА 55-В
МИКОЛАЇВСЬКА
ДОРОГА, 307

КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 1 А
КАШТАНОВА, 1
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