Офіційні правила акції «СМС на фіксовану ціну»
1. Організатор акції мережа АЗК «Ultra», «MANGO» (далі - «Організатор»)
2. У акції можуть брати участь тільки громадяни України, які мають статус
«перевіренні данні» і отримали СМС
3. Адреса АЗС, що приймають участь у акції:
●
●
●

м.Київ, вул.М.Грінченко 18б;
м. Київ, Кільцева дорога 6 Б
м. Погреби , вул. Погребський шлях 72

●
●
●
●
●
●
●

Житомир, вул. Щорса 201а
Житомир, вул. Черняховського 104
Житомирська обл., 127й км траси Київ-Чоп (Зліва)
Житомирська обл., м. Овруч, вул.Металістів, 1
Мукачево, вул. Матросова 44
Мукачево, вул Данила Галицького 97
Ужгород, Об'їзна дорога 214

●
●
●
●
●

Вінниця, вул. Максимовича 43-Б
Вінницька область, Калинівка,вул. Івана Мазепи,45
Вінницька область, Калинівка, вул. Незалежності, 74
Вінницька область, Ямпіль, вул. Свободи, 1и
Вінницька область, с. В.Митник, Кільцева дорога, 1, 57+100 км траси МогилівПодільський-Бердичів

●
●

Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Гагаріна 2
Запорізька область, Бердянськ, Мелітопольське шосе, 79

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 07.04-20.04.2017 року.
6.Заохочення і умови їх отримання :
6.1 Клієнти мають фіксовану ціну на види пального при відвідуванні АЗС, а саме :
● На ДП-19.89 грн/л;
● 92-21.79 грн/л;
● 95-22.49грн/л.

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», які отримали СМС повідомлення :
Nashi znyzhki zadushat vsih zhab.Dlya Vas tsini na AZK ULTRA ta MANGO,
DT-19,89;92- 21,79; 95-22,49.Zaprav do 20.04. rozigrash podarunkiv 24.04.. Detalі ultraoil.com.ua
Нові клієнти не приймають участі у акції, а діють за правилами тарифного плану «Ультра
Бонус»

6.2.2 Умова надання знижки : Клієнт, який отримав СМС повідомлення для
отримання знижки повинен мати (перейти) на тариф «Ультра Бонус»
Для переходу на тариф потрібно відправити СМС з номером лояльної карти(13цифр)
і текстом «Price» на номер +380 50 317 1130 ** (перехід на тариф до 1 доби)
Приклад СМС: «№ 999 0000 123456 – Price-»
-

або з 9-18.00 в тел. режимі за номером +380 050 317 11 30
Або у неробочий час звернутися на гарячу лінію за номером : 044 528 01 11
 якщо перехід нетерміновий-оператор записує інформацію і передає до
від. маркетингу на наступний день
 якщо терміновий перехід (у нічний час)- звертатися за номером
+380 50 448 9993

6.2.3 Учасник, який протягом акції в загальній сумі заправить авто від 61 л.
палива, автоматично стає претендентом на розіграш пального у розмірі 100л.
Розіграш відбудеться 24 квітня 2017р.(час і місце буде прописано на сайті
ultraoil.com.ua)
7. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті ultraoil.com.ua
7.1 Часткову інформацію про Акцію можна отримати від працівників АЗК
«Ultra», «MANGO».
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
**(ціна смс згідно вашого тарифу)

