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Офіційні правила Акції  

Акція «Бонуси та подарунки на честь відкриття АЗК» 

(далі у тексті – «Акція») 

 

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 

«Бонуси та подарунки на честь відкриття АЗК» (надалі - Акція). 

Акція триватиме з 17.04.2020 р. по 01.05.2020 р. включно на АЗК та АГЗП за 

адресою: вул. Одеське шосе, 15, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська 

обл. (надалі - АЗК). Організатор Акції - Приватне підприємство 

«Укрпалетсистем». 

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

зареєстрованої 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. 

В рамках Акції Учасники мають право отримати додатково бонусами на 

картку UPGgood при купівлі від 2 л пального: 

 50 бонусів/літр при купівлі газу; 

 200 бонусів/літр при купівлі бензину або ДП; 

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

Скористатися перевагами Акції Учасник може протягом 15 (п'ятнадцяти) 

календарних днів з моменту відкриття АЗК, та не більше 1 разу протягом доби у 

період дії Акції, на разовий об'єм заправки не більше 100 літрів. Бонуси за 

основною схемою нарахування бонусів Бонусної Програми UPGgood не 

нараховуються. На об'єм пального при разовій заправці, що перевищує кількість 

100 л, нарахування бонусів здійснюється згідно з основною схемою нарахування 

бонусів у відповідності до умов Бонусної Програми UPGgood. 

Також перші клієнти, заправляючи автомобіль будь-яким видом пального у 

кількості від 20 літрів і більше на АЗК, автоматично отримують гарантовані 

подарунки, а саме: Ароматизатори повітря з дерев’яним корком, ТМ «Mr.Fresh» - 

328 шт. та Засіб мийний д/скла Райдуга 20 -1 л – 172 шт (за умови пред'явлення 

фіскального чеку на придбання пального будь-якого виду у кількості від 20 літрів і 

більше). 

Інформація про нарахування бонусів згідно умов Бонусної Програми 

UPGgood та про додаткові бонуси відображається у фіскальному чеку, на сайті 
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upgood.com.ua (особистий кабінет для зареєстрованих клієнтів) та у Мобільному 

додатку upg. 

Акція не діє при купівлі пального через інтернет-еквайринг (Мобільний 

додаток “upg”). 

Усі нараховані бонуси та Додаткові бонуси  на наступну заправку не можуть 

бути використані для придбання тютюнових і алкогольних виробів, вагових та 

акційних товарів. 

Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку 

вносити зміни в призовий фонд, умови та терміни проведення Акції. 

Про офіційні умови Акції «Бонуси та подарунки на честь відкриття АЗК» 

можна дізнатися у місцях проведення та на сайті: upg.ua. 

Телефон гарячої лінії Мережі АЗС upg - 0 800 500 064  
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