Офіційні правила акції «Ставай мільйонером з upg»
1.
Основні поняття та терміни
1.1. Організатор Акції (далі у тексті Організатор) - Приватне підприємство
«УКРПАЛЕТСИСТЕМ»: Україна, 11571, Житомирська обл., Коростенський
район, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15
1.2. Бонусна програма UPGgood (надалі у тексті Програма) – комплексна
система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та
Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість
накопичувати бонуси та отримувати винагороди.
1.3. Офіційні правила Акції (далі у тексті Правила) – правила, які
визначають порядок проведення та умови участі в акції «Ставай мільйонером
з upg» (далі у тексті – Акція).
1.4. Учасники Акції (далі у тексті – Учасники) — зареєстровані учасники
бонусної програми UPGgood, яка діє на АЗС/АЗК upg, згідно офіційних
правил програми UPGgood, відповідають вимогам, зазначеним в цих
Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил.
1.5. Додаткові бонуси на наступну заправку – одноразова спеціальна
пропозиція, що назначається на бонусну картку UPGgood та активується
автоматично при наступній купівлі пального Учасником Акції об'єму до 100 л
та діє у період з 20.07.2020 до 25.10.2020 року.
1.6. Знижка на Акційний товар – одноразова спеціальна пропозиція, що
назначається на бонусну картку UPGgood та активується автоматично при
наступній купівлі Акційного товару Учасником Акції у період з 20.07.2020 до
25.10.2020 року.
1.7. Акційний товар — товар або послуга, визначені Організатором.
1.8. Придбання Учасником товарів та послуг зі знижкою – надання
знижки (зменшення вартості товарів) у розмірі 99,99%. Під знижкою 99,99%
мається на увазі придбання Акційного товару за ціною 0,10 грн з ПДВ.
1.9. Придбання Учасником товарів та послуг за Бонуси — надання
знижки (зменшення вартості товарів) на суму Бонусів, що менша ніж загальна
сума у чеку. При цьому договірною вартістю у разі використання Бонусів
вважається вартість товару/послуги, зменшена на суму Бонусів (надану
знижку) та зазначена у фіскальному чеку як сума до сплати.
1.10. Лічильник Бонусів (Рахунок) — сукупність даних в інформаційній
системі Програми Організатора про транзакції нарахування та списання
бонусів Учасника програми.
1.11. Випадковий приз Акції – приз, який випадковим чином буде розіграно
серед учасників Акції, які згідно умов Акції зібрали тільки букву «У» зі слова
«ГУДІК». Учасники Акції які зібрали тільки букву «У» до 30.09.2020 р. 15:30
годин включно приймають участь в розіграші Випадкового призу Акції в не
залежності від того зберуть вони чи ні в період з 01.10.2020 по 11.10.2020
включно іншу букву зі слова «ГУДІК». Розіграш відбудеться 12.10.2020 року.
2. Загальні положення

2.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник 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.
2.2. 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 в мережі Інтернет за адресою розміщення цих
Правил (п.2.3.). Зміни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
2.3. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет на офіційному
сайті Організатора за адресою: upg.ua.
2.4. 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.
2.5. Дані правила є доповненням до офіційних правил програми «UPGgood»
і не відміняють умов програми лояльності «UPGgood».
3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції
3.1. Період проведення Акції: з 20.07.2020 р. по 11.10.2020 р. включно (далі
у тексті – Період акції).
3.2. Акція проводиться на АЗС/АЗК upg по всій території України, окрім
території Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС (далі у тексті
– місця проведення Акції). Перелік АЗС/АЗК, які беруть участь в Акції,
викладено у Додатку №2.
3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент
проведення Акції виповнилося 18 років, які виконали умови Акції.
3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
4. Умови участі в Акції
4.1. Учасником Акції є кожна особа віком від 18 років, яка є власником
зареєстрованої бонусної картки UPGgood, розраховуються на АЗС/АЗК за
пальне готівкою або банківською карткою разом з карткою 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,
4.2. Протягом Акції розігруються:
•
Головний Приз Акції – 1 000 000 бонусів – 50 шт.;
•
Моментальний Приз Акції – 100 000 бонусів – 280 шт.;
•
Випадковий приз Акції – 100 000 бонусів – 280 шт.
4.3. Крім Головних Призів Акції та Моментальних Призів Акції Учасники
мають право отримати додатково бонусами на наступну заправку на картку
UPGgood або знижку у розмірі 99,99% на один із вказаних товарів (надалі –
Акційний товар).
Додатково бонусами на наступну заправку:
•
Бензин, ДП або газ - 0,50 грн/л - 35 000 шт.;
•

Бензин або ДП - 1 грн/л; Газ 0,50 грн/л – 20 000 шт.;

•

Бензин або ДП - 2 грн/л; Газ 0,75 грн/л – 15 000 шт.;

•

Бензин або ДП - 3 грн/л; Газ 1 грн/л – 10 000 шт.;

Акційній товари:
•

Бургер – 99,99% знижки – 5 000 шт.;

•

Хот-дог – 99,99% знижки – 10 000 шт.;

•

Напій - 99,99% знижки – 15 000 шт.

Перелік Акційних товарів, які беруть участь в Акції, викладено у Додатку №3.
4.4. Учасники Акції отримують текстові повідомлення на вказаний при
реєстрації картки UPGgood номер стільникового телефону з наступних
альфануметричних імен:
•
SMS повідомлення – альфануметричне ім’я «upgood»
•
Viber повідомлення - альфануметричне ім’я «UPG.UA»
4.5. В текстовому (sms або viber) повідомленні будуть вказані детальні умови
Акції, а саме:
•
Період дії додаткових бонусів на наступну заправку або період
знижки на Акційний товар;
•
Розмір додаткових бонусів на наступну заправку або розмір
знижки на Акційний товар;
•
Вид пального, за купівлю якого надаються додаткові бонуси на
наступну заправку, або вид Акційного товару, на який надається знижка;
•
Інші умови, якщо вони передбачені в рамках проведення даної
Акції.
4.6. Для участі в Акції необхідно:
•
Придбати у місцях проведення Акції пальне будь-якого виду
(бензин, дизельне пальне, газ) у кількості 25 літрів і більше за 1 (одну)
покупку, використовуючи бонусну картку UPGgood при розрахунку за
пальне на касі АЗС/АЗК.
•
Разом із розрахунком за пальне отримати фіскальний чек, на якому
буде зазначена одна із літер кодового слова «ГУДІК», а також, у разі
виграшу, буде зазначена інформація про кількість Додаткових бонусів
на наступну заправку або знижка на Акційний товар.
4.7. Інформація про нарахування бонусів згідно умов Бонусної Програми
UPGgood та про Додаткові бонуси на наступну заправку відображається у
фіскальному чеку, на сайті upgood.com.ua (особистий кабінет для
зареєстрованих клієнтів) та у Мобільному додатку upg.
4.8. Додаткові бонуси на наступну заправку активуються при наступній
купівлі пального Учасником Акції та нараховуються ОДНОРАЗОВО на об'єм
купленого пального до 100 л. При заправці Учасником Акції пального більше
100 л Додаткові бонуси на наступну заправку нараховуються тільки на об’єм
до 100 л, на інший об’єм пального у фіскальному чеку нараховуються тільки
бонуси згідно чинних офіційних умов Бонусної Програми UPGgood.

4.9. Якщо клієнт є власником незареєстрованої бонусної картки UPGgood та
отримав винагороду у вигляді Додаткових бонусів на наступну заправку, йому
необхідно здійснити реєстрацію на касі, на сайті upgood.com.ua або у
Мобільному додатку upg та скористатися Акцією.
4.10. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації
вартості бонусів грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку
небажання або неможливості Учасника ними скористатись з будь-яких
можливих причин.
4.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник як суб’єкт персональних даних
підтверджує, що ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та інших нормативних актів
про захист персональних даних і надає згоду Організатору, як власнику бази
персональних даних програми UPGgood, на обробку відомостей про нього в
електронних формах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем
в необхідному та достатньому обсязі.
5. Обмеження
5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будьякого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні
контролю з боку Організатора обставини.
5.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників
скористатись Акцією не з вини Організатора.
5.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові
переговори з Учасниками.
5.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними
і такими, що не підлягають оскарженню.
6. Інші умови
6.1. Організатор має виняткові права на управління Акцією, її зупинення,
скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов. Організатор має
виняткові права на вибір АЗС/АЗК, які беруть участь або не беруть участь в
Акції.
6.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі
або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його
права на отримання додаткових бонусів на наступну заправку, передбачених
цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на одержання від
Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат
Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під
час участі в Акції.
6.4. 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.
6.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання додаткових бонусів на

наступну заправку. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
6.6. Інформацію про умови Акції можна отримати на cайті Організатора за
адресою: upg.ua та за телефоном: 0800-500-064 (дзвінки зі стаціонарних
телефонів в межах України безкоштовні).

Перелік АЗС/АЗК upg, які беруть участь в акції «Ставай мільйонером з upg»
№ п.п.
1
2
3
4

Номер АЗС
АЗС №78
АЗС №81
АЗС №42
АЗС №43

5

АЗС №44

6
7
8
9

АЗС №2
АЗС №5
АЗС №9
АЗС №16

10

АЗС №17

11

АЗС №18

12

АЗС №19

13
14
15

АЗС №20
АЗС №45
АЗС №46

16
17
18
19

АЗС №54
АЗС №55
АЗС №56
АЗС №57

20

АЗС №58

21
22
23

АЗС №59
АЗС №60
АЗС №73

24
25
26
27
28

АЗС №74
АЗС №70
АЗС №71
АЗС №72
АЗС №4

29
30

АЗС №75
АЗС №53

Адреса
Черкаська обл., м. Умань, вул. Заводська, 1-А
Одеська обл., Овiдiопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 4
Запорізька обл., м. Пологи, вул. К. Маркса, 530В
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 23
Запорізька обл.. м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, 3
Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с/р Кисорицька, автошлях Київ Ковель,254 км
м. Львів, вул. Шевченка, 200
Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Дубище, вул. Миру, буд. 6-В
Сумська обл., м. Глухів, вул. Путивльська, 62-А
Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Йосипівка, вул.
Житомирська, 197
Київська обл., Бородянський р-н, с/рада Загальцівська, автошлях
Київ-Ковель-Ягодин, 65 км+700 м
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с/рада Студениківська,
автошлях Київ-Харків, 91 км
Київська обл., Васильківський р-н, с/рада Кодаківська, автошлях
Київ-Одеса, 50+700 м
Запорізька обл., м. Приморськ, Мелітопольське шосе, 7
Запорізька обл., м. Дніпрорудне, вул. Нижня, 62
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кінчеш, автошлях КінчешРозівка 9 км.
Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 125-А
Львівська обл., м. Броди, автошлях Київ-Чоп 441км+500м (праворуч)
Львівська обл., м. Броди, автошлях Київ-Чоп 441км+541м (ліворуч)
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, автошлях УльянівкаМиколаїв 17км+650м (праворуч)
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, автошлях УльянівкаМиколаїв 17км+735м (ліворуч)
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Єлизаветівське шосе, 27
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Гастелло, 3
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сергія Кемського (Жовтнева),
11А
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова, 2А
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Миру, 127
Кіровоградська обл., смт Павлиш, вул. Сухомлинського, 23А
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Підберізці, вул. Галицька, 1
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул.
Прикордонників, 7-А
Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Київська, 7А

31
32
33
34
35

АЗС №79
АЗС №85
АЗС №87
АЗС №88
АЗС №89

36

АЗС №91

37

АЗС №90

38
39
40
41

АЗС №93
АЗС №92
АЗС №94
АЗС №95

42
43

АЗС №96
АЗС №98

44

АЗС №99

45

АЗС №97

46
47

АЗС №100
АЗС №103

48

АЗС№ 104

49

АЗС №101

50
51
52

АЗС №105
АЗС №102
АЗС №106

53

АЗС №107

54
55
56

АЗС №108
АЗС №109
АЗС №110

57

АЗС №112

58
59
60
61

АЗС №111
АЗС №113
АЗС №114
АЗС №117

62

АЗС №118

63

АЗС №116

64
65

АЗС №119
АЗС №115

Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Ходосівка, Обухівське
шосе, 1
Волинська обл., м. Ковель, вул. Сагайдачного, 5-Г
Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Іза, вул. Центральна, 3
м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5
Київська обл., м. Буча, вул. Шевченка, 4-А
Житомирська обл., Коростенський р-н, Кожухівська с/р, А/Д М07
Київ-Ковель-Ягодин, км.154-540 ліворуч
Київська обл., Софіївсько-Борщагівська с/р, а/д Т 10-27 Київське
півкільце км 12+363-12+552 (прав.)
Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул.
Прикордонників, 5-Б
Житомирська обл., Житомирський р-н, Новогуйвинська с/р
Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2Б
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Стрийська, 3
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Щасливе, вул. Харківське
шосе, 13
Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Борканюка, 42
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Київська, 1В
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, територія Дмитрівської
с/р, траса М06, Київ-Львів-Чоп 27км+700
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул.
Дорожна, 85
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 139В
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Полтавське шосе, 617
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул.
Інститутська, 14
Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, Хмельницьке шосе,
11В
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Лавківська, 1Ж
Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1Б
Рівненська обл., Рівненський р-н, с/рада Шпанівська, комплекс
будівель і споруд №8, буд. 8
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Пасіки-Зубрицькі, вул.
Кільцева, 6
м. Київ, Дарницький р-н, вул. Затишна, 3
Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Європейська, 1-А
Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 18-Б
Одеська обл., Біляївський р-н, Нерубайська с/р, Масив 27, зем. діл.
306-а, вздовж а/д М05 Київ-Одеса
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Корнин, вул. Об'їзна, 4
Одеська обл., м. Одеса, вул. Балтська дорога, 1
вул. Арабея Генерала, 3-А, м. Вінниця, Вінницька обл.
вул. Одеське шосе, 15, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл.
Вінницька область, Жмеринський район, с. Рів, Рівська с/рада,
автодорога Житомир – Могилів-Подільський, 160 км + 355 м
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул.
Магістральна, буд. 32
м. Житомир, Житомирська область, п-т Незалежності, 29

Перелік Акційних товарів, які беруть участь в Акції «Ставай мільйонером з
upg»
Артикул

Акційні товари

45020

Американо

45023

Американо з молоком

45019

Еспресо

45022

Еспресо подвійне

45021

Капучино

45024

Лате

45025

Шоколад

45026

Шокочино

52775

Еспресо з молоком

55595

Еспресо Макіато

55606

Полуничний шейк

79640

Какао

79638

Флет Вайт

79193

Шокочино QR

79194

Шоколад QR

79639

Флет Вайт QR

79192

Лате QR

79191

Капучино QR

79641

Какао QR

79188

Еспресо подвійне QR

79187

Еспресо з молоком QR

79186

Еспресо QR

79643

Гарячий напій в асортименті QR

79190

Американо з молоком QR

79189

Американо QR

57813

Чай в асорт.

75681

Чай листовий Premium

76938

Чай Фруктово-Ягідний 50гр

79642

Гарячий напій в асортименті

79547

Чай в асорт.QR

79548

Чай листовий Premium QR

17192

Хот-дог Класичний

17191

Хот-дог Італійський

36074

Хот-дог Український

78029

Чізбургер курячий

78030

Чізбургер яловичий

79395

Даблчізбургер яловичий

79396

Чізбургер Мексиканський

79397

Бургер Пеппер

79398

Чізбургер Цезар

79399

Чізбургер яловичий з яйцем

79400

Чізбургер з шинкою

79401

Чізбургер Швейцарський

78965

Фішбургер

76317

Чізбургер біфштекс з курки

76318

Чізбургер біфштекс з яловичини

