ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Персональна знижка»
Редакція від 28.02.2018
1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
1.1. Організаторами акції є ТОВ «Бенефіт Сістемс» (Код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «ГЛУСКО
РІТЕЙЛ» (Код ЄДРПОУ 24812228)
1.1.1. Організатор акції ТОВ «Бенефіт Сістемс» бере на себе зобов’язання щодо надання
інформаційної підтримки Учасникам Акції, проведення розіграшів Заохочень відповідно до етапів
розіграшів, надання інформації про результати розіграшів іншим Організаторам акції,
забезпечення технічної підтримки обробки інформації при здійсненні транзакцій з використанням
карт лояльності Maxi Card.
1.1.2. Організатор акції ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» бере на себе зобов’язання щодо надання
відповідного Заохочення Учасникам акції, яких було визначено за результатами розіграшів та
здійснення всіх визначених законодавством платежів, пов’язаних із видачею Заохочень.
1.3. Акція «Персональна знижка» (надалі за текстом – «Акція») проводиться у всіх АЗС «ТНК»,
Formula,та Золотий Гепард на всій території України окрім зони проведення АТО та території АР
Крим;
1.4. Акція триває з 14.11.17 00:01 по 31.03.18 23:59.
2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ:
2.1. Учасниками Акції можуть бути дієздатні фізичні особи, які є держателями картки лояльності
Maxi Card та які протягом місяця здійснили оплату 10 л. та більше пального будь-якої марки
одним чеком в мережі АЗС «ТНК», АЗС «GLUSCO», Золотий Гепард та Formula з пред’явленням
картки лояльності Maxi Card, з урахуванням обмежень, визначених в даних правилах Акції (надалі
– «Учасники Акції», а також ті, які виконують умови Акції протягом строку проведення Акції,
визначеному даними Правилами.
2.2. Строк дії Акції розпочинається з 14.11.17 року та діє до 31.03.18.
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено дієздатні та
недієздатні особи відповідно до чинного законодавства України;
2.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь співробітники (особи,
які знаходяться у трудових відносинах із Організаторами) Організаторів та іх близькі родичі.
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ:
3.1. Організатор акції ТОВ «Бенефіт Сістемс» здійснює виборку серед всіх клієнтів, які протягом
місяця здійснили оплату 10 л. та більше пального будь-якої марки одним чеком в мережі АЗС
«ТНК» та Formula з пред’явленням картки лояльності Maxi Card (далі за текстом – оплата від 10 л.
та більше одним чеком - це одна заправка). Залежно від кількості заправок Учасники
розподіляються по цільовим групам відповідно до Таблиці 1.
3.2. Організатор акції ТОВ «Бенефіт Сістемс» здійснює формування цільових груп із учасників
Акції, які виконали умови п. 3.1. цих Офіційних правил у період з 00.01 годин першого
календарного дня місяця проведення Акції по 12.00 години останнього календарного дня цього
місяця. (далі за текстом – місяць підрахунку) В період з 12.01 по 00.00 годин останнього
календарного дня місяця проведення Акції Організатор ТОВ «Бенефіт Сістемс» здійснює
формування цільових груп серед Учасників. В період з 12.01 по 00.00 годин останнього
календарного дня місяця проведення Акції Організатор ТОВ «Бенефіт Сістемс» здійснює
формування цільових груп серед Учасників. В період з 12:01 по 00:00 годин останнього
календарного дня місяця проведення Акції транзакції, які були здійснені Учасниками не
враховуються для включення Учасників у відповідні цільові групи.
3.3. На картки цільової групи Учасників встановлюється підвищений відсоток знижки у ТОВ
«ГЛУСКО РИТЕЙЛ», для подальшого нарахування бонусів відповідно до Таблиці 1.

1

3.4. Організатор акції ТОВ «Бенефіт Сістемс» здійснює направлення повідомлень цільовій групі
Учасників із пропозицією відповідно до умов Таблиці 1.
3.5. Для Учасників, які виконали умови Акції впродовж календарного місяця, Акція
продовжується на наступний календарний місяць на умовах визначених у Таблиці 1.
3.6. Організатори Акції залишають за собою право змінити умови проведення Акції.
3.7. Під «Заохоченням» в Акції розуміється підвищений відсоток знижки, яка надається
Організатором ТОВ «ГЛУСКО РИТЕЙЛ» для подальшого нарахування бонусів у розмірі
відповідно до Таблиці 1 протягом строку дії Акції.
Таблиця 1.
Кількість здійснених заправок

1 заправка
2 заправки
3 заправки
4 заправки
>4 заправок

Ставка заохочення
на
наступну
заправку
в
поточному місяці
2%
3%
4%
5%
5%

Ставка
заохочення
в
наступному
календарному
місяці
1%
2%
3%
4%
5%

- Ставка заохочення на наступну заправку в поточному місяці застосовується на наступний
календарний місяць.
- Організатор ТОВ «ГЛУСКО РИТЕЙЛ» зобов’язаний надавати Заохочення Учасникам відповідно до
умов Акції протягом строку дії Акції.
3.8. Згода Учасника на участь в Акції підтверджується використанням картки Maxi Card при оплаті
пального в мережі АЗС «ТНК», АЗС «GLUSCO», Formula та Золотий Гепард по всій території
України та підтверджує те, що Учасник ознайомлений та надав свою згоду з усіма умовами
проведення Акції, а також надав згоду на здійснення Організаторами фотофіксації у випадку
отримання Учасником Заохочення та на розміщення даних фото на сайтах Організаторів та
використання персональних даних Учасника Організаторами.
3.9. Учасникам Акціїї, які виконали умови Акції протягом лютого 2018 р. надається заохочення
відповідно до Таблиці 1 на березень 2018. Всі інші УУчасникиам Акції, які протягом березня 2018 р.
здійснювали будь-які покупки з пред’явленням картки лояльності Maxi Card отримають нарахування
MAXI-бонусів за ставками: на пальне – 1%, товари в магазині – 5%.
4. ОБМЕЖЕННЯ:
4.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що він володіє повною
цивільною дієздатністю та правоздатністю;
4.2. Один Учасник може приймати участь в Акції необмежену кількість раз;
4.3. Не приймають участь в Акції (не є учасниками Акції) держателі карток лояльності Maxi Card,
які не містять інформацію про номер мобільного телефону держателя.
4.4. Організатори Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,
таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни
у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.
4.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будьяких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення
Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.6. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто,
такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.
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4.7. Не приймають участь в Акції (не є учасниками Акції) співробітники Організаторів.
4.8. Організатори Акції мають право змінити термін та умови проведення Акції.
5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ:
5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на
веб-сайтах Організаторів, у місцях продажу товарів Організатора ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ », смсрозсилки, Viber-силки, e-mail-розсилки, розміщення інформації в соціальних мережах, на
рекламних щитах (білбордах) тощо.
5.2. Приймаючи участь в Акції, Учасники Акції надають свою беззаперечну згоду на отримання
від Організаторів будь-якої інформації щляхом направлення смс-розсилки, повідомлень по Viber
e-mail-розсилки тощо.
6. ІНШІ УМОВИ:
6.1. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції
цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається
відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права
на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими
Правилами.
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