
Умови рекламної акції  «Гігантські бонуси» 

 З метою популяризації торгової марки upg, збільшення продажів пального, 

підвищення рівня лояльності клієнтів, впровадження нових маркетингових і 

рекламних стратегій в мережі АЗС upg було впроваджено рекламну акцію 

«Гігантські бонуси» (надалі - Акція).   

 Акція триватиме в мережі АЗС upg з 25 листопада 2019 року по 16 лютого 

2020 року включно. Організатор Акції - Приватне підприємство «Укрпалетсистем». 

 Учасником Акції є кожна особа віком від 18 років, яка є власником 

зареєстрованої (персоніфікованої) бонусної картки UPGgood. Якщо клієнт є 

власником незареєстрованої бонусної карти UPGgood, йому необхідно здійснити 

реєстрацію на касі, на сайті upgood.com.ua або у Мобільному додатку upg.  

Протягом Акції розігруються: 

x Головний Приз Акції – 1 000 000 бонусів (10 000 грн бонусами) – 40 

шт; 

x Моментальний Приз Акції – 100 000 бонусів (1 000 грн бонусами) – 

200 шт. 

  Крім Головних Призів Акції та Моментальних Призів Учасники мають право 

отримати додатково бонусами на наступну заправку* на картку UPGgood: 

x 0,50 грн/л - 50 000 шт; 

x 1 грн/л – 15 000 шт; 

x 2 грн/л– 10 000 шт. 

                1 (один) бонус еквівалентний 1 (одній) копійці.  

 

*Додаткові бонуси на наступну заправку – одноразова спеціальна 

пропозиція,  що назначається на картку UPGgood та активується 

автоматично при наступній купівлі пального Учасником Акції об'єму 

пального до 100 л у період з 25.11.2019 до 31.03.2020 року (далі – Додаткові 

акційні бонуси). 

           Для участі в Акції необхідно: 



� Придбати у місцях проведення Акції пальне будь-якого виду (бензин, 

дизельне пальне, газ) у кількості 20 літрів і більше за 1 (одну) покупку, 

використовуючи зареєстровану бонусну картку UPGgood при розрахунку за 

пальне на касі АЗС/АЗК.  

� Разом із розрахунком за пальне отримати фіскальний чек, на якому буде 

зазначена одна з літер кодового слова «БОНУС», інформація про виграш 

Моментального призу або кількість Додаткових акційних бонусів. 

 Інформація про нарахування бонусів згідно умов бонусної програми 

UPGgood та про Додаткові акційні бонуси відображається у фіскальному чеку, на 

сайті upgood.com.ua (особистий кабінет для зареєстрованих клієнтів) та у 

Мобільному додатку upg. Крім того, інформація про нараховані Додаткові акційні 

бонуси відображається у смс-повідомленні, що надходить на номер телефону 

зареєстрованого клієнта.  

ВАЖЛИВО! Додаткові акційні бонуси на наступну заправку активуються при 

наступній купівлі пального Учасником Акції від 20 л та нараховуються 

ОДНОРАЗОВО на об'єм купленого пального до 100 л. При заправці Учасником  

Акції пального більше 100 л Додаткові акційні бонуси на наступну заправку 

нараховуються тільки на об’єм до 100 л, на інший об’єм пального у фіскальному 

чеку нараховуються тільки бонуси згідно умов бонусної програми UPGgood. 

Усі нараховані бонуси та Додаткові акційні бонуси на наступну заправку не 

можуть бути використані для придбання тютюнових і алкогольних виробів, 

вагових та акційних товарів. 

 Для того, щоб стати одним з Переможців Акції та отримати Головний Приз 

Акції, необхідно зібрати кодове слово «БОНУС» з літер, що випали у фіскальних 

чеках Учаснику Акції. Інформація про виграш Головного Призу Акції 

відобразиться у вигляді повідомлення на виграшному фіскальному чеку Учасника 

та у смс-повідомленні, що надійде на номер телефону, на який зареєстрована 

бонусна картка UPGgood Учасника.  

ВАЖЛИВО! Всі 5 товарних чеків мають містити однаковий номер бонусної 

картки UPGood, яка належить Переможцю, але при цьому Учаснику чеки збирати 

не обов’язково, перевірка виграшного чеку здійснюється на програмному рівні. 

Оператору необхідно зробити дублікат останнього виграшного чеку, в якому 

буде зазначена інформація про виграш. 



  Про офіційні умови Акції «Гігантські бонуси» можна дізнатися у місцях 

проведення та на сайті: upg.ua. 
     

 

http://www.upg.biz.ua/

