
Умови рекламної акції «До дня захисника України» 

 

З метою популяризації торгової марки upg, збільшення продажів пального, 

підвищення рівня лояльності клієнтів, впровадження нових маркетингових і рекламних 

стратегій в мережі було впроваджено рекламну Акцію «До дня автомобіліста». 

Акція «До дня автомобіліста» (надалі - Акція) триватиме в мережі АЗС upg з 26 

по 27 жовтня 2019 року включно. Організатор Акції - Приватне підприємство 

«Укрпалетсистем». 

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

бонусної картки UPGgood.  

Акція надає можливість клієнтам отримати бонусами на картку UPGgood при 

купівлі від 20 л пального: 

• 1,50 грн/л при купівлі бензину або ДП; 

• 1,00 грн/л при купівлі газу. 

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

Акція НЕ діє на наступних АЗС: 

 1. АЗС №113 за адресою вул. Об’їзна, 4, с. Корнин, Рівненський район, Рівненська 

область, 35304. 

 2. АЗС №114 за адресою вул. Балтська дорога, 1, м. Одеса, Одеська область, 65013.  

 Для участі в Акції необхідно у місцях проведення Акції купувати пальне будь-якого 

виду (бензин, дизельне пальне, газ) від 20 л, використовуючи бонусну картку UPGgood 

при розрахунку за пальне на касі. Бонуси за основною схемою умов бонусної програми 

UPGgood не нараховуються. Дана Акція не сумується з іншими Акціями Мережі. 

Пріоритетність Акції визначається системою рендомно. 

Інформація про нарахування бонусів, про акційні бонуси відображається у 

фіскальному чеку та на сайті upgood.com.ua (особистий кабінет для зареєстрованих 

клієнтів), а також у Мобільному додатку ”upg” (особистий кабінет для зареєстрованих 

клієнтів). 

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

“upg”). 

Заміна нарахованих акційних бонусів на грошовий еквівалент не допускається. 

Усі нараховані акційні бонуси не можуть бути використані для придбання 

тютюнових і алкогольних виробів, вагових та акційних товарів. 

Крім того, додатково нараховані акційні бонуси можна використовувати і після 

закінчення Акції. 

Організатор Акції залишає за собою право в односторонньому порядку вносити 

зміни в умови та терміни проведення Акції.  

Про офіційні умови Акції можна дізнатися на сайті: upg.ua. 

Телефон гарячої лінії Мережі АЗС upg - 0 800 500 064. 

 

 Дякуємо, що обираєте upg! 

*Дзвінки зі стаціонарних телефонів — безкоштовні, а з мобільних — здійснюються 

відповідно до тарифів Вашого оператора мобільного зв'язку. 
 


