Офіційні правила акції « Знижки до 1,11грн/л »
1. Організатор акції мережа АЗК «Ultra» (далі - «Організатор»)
2. У акції можуть брати участь тільки громадяни України, які мають статус
«перевіренні данні»
3. Адреса АЗС, що приймають участь у акції:
●
●
●

Житомир, вул. Щорса 201а
Житомир, вул. Черняховського 104
Житомирська обл., 127й км траси Київ-Чоп (Зліва)

4. Учасники Акції зобов’язані дотримуватись даних Правил, в тому числі виконувати
всі дії, пов’язані з участю в Акції та отриманням Акційної знижки у встановлені
даними Правилами строки та спосіб.
4.1. Учасники Акції мають право вимагати від Організатора інформацію про дану
Акцію згідно дійсних Правил.
4.2. Учасники Акції мають обов’язки та права, які передбачені діючим
законодавством України.
5. Терміни проведення Акції :
5.1 Акція діє в період з 23.06-30.06.2017 року.
6.Заохочення і умови їх отримання :
6.1 Клієнти мають знижку
1грн/л при заправці від 2-32,99л
1,11грн/л від 33л і більше, при готівковому розрахунку та при при оплаті
банк.картою.,знижка не розповсюджується на газ.
6.2 Умови отримання заохочень акції:
6.2.1 У акції приймають участь постійні клієнти(мають статус «перевірені дані»*),
з лояльно-бонусним тарифом «Ультра Бонус», «Попередній місяць» які отримали
СМС повідомлення :
7. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті ultraoil.com.ua
7.1 Часткову інформацію про Акцію можна отримати від працівників АЗК
«Ultra».
8 . Інформація про припинення(в тому числі і дострокове) або зміни проведення Акції
розміщена на www. ultraoil.com.ua
8.1 Учасник Акції приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати

наявність/відсутність повідомлення Організатора про можливі зміни Акції та
коригування термінів її дії.
8.2 Організатор не несе відповідальність: за відсутність можливості в Учасників
Акції ознайомлюватись з правилами і змінами Акції та іншою інформацією на сайті
www. ultraoil.com.ua

9. Своєю участю в Акції Учасник Акції підтверджує згоду на участь в Акції, а також

дає свою згоду на: визначення Учасників Акції, які отримають акційні знижки згідно
порядку, встановленому даними Правилами;
здійснення Організатором, а також уповноваженими ним особами збору особистих
(персональних) даних Учасників Акції
*мається на увазі заповнення всіх пунктів в анкеті, т.ч телефон

