
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ від __.__.2021 р. № _____ 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

«КОМПЛЕМЕНТАРНІ АКЦІЇ» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ці Офіційні правила акції (далі – Правила) визначають порядок 

проведення та умови участі в комплементарних акціях (далі – Акція). 

1.2. Беручи участь в Акції, кожна особа 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. 

1.3. Терміни та скорочення: 

- Організатор – це ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (мережа АЗС 

WOG); 

- Учасник – це дієздатна фізична особа, яка бере участь в Акції, згідно 

умов, що встановлює Організатор. 

1.4. Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в 

односторонньому порядку. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться 

шляхом їх публікації на офіційному сайті Організатора http://wog.ua. 

3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. 

1.5. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови Правил на 

предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення 

змін або доповнень до Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з 

такими змінами або доповненнями. 

2. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

Організатором Акції виступає ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»: Код 

ЄДРПОУ 42663493, адреса: 43026, м. Луцьк, вул. вул, Єршова 2. 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Учасниками Акції є покупці, які виконали умови Акції, передбачені 

цими Правилами. 

3.2. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент 

проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території 

України. 



2  

3.3. В Акції беруть участь лише покупці, які розраховуються на АЗС 

WOG готівкою або банківською карткою. 

3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

3.5. Для участі в Акції Учасники повинні в повній мірі виконати умови 

цих Правил. 

3.6. Акція проходить у мережі АЗС WOG на всій території України, окрім 

тимчасово окупованих територій. 

3.7. Період проведення Акції: з 00:00:00 01.01.2022 до 23:59:59 

31.01.2022. Це період, протягом якого можна стати Учасником Акції. 

4. УМОВИ УЧАСТІ ТА ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ 

4.1. В Акції беруть участь особи, які у період з 00:00:00 01.01.2022 до 

23:59:59 31.01.2022 здійснять купівлю (придбання) у мережі АЗС WOG акційних 

товарів з п. 4.2. цих Правил та отримують заохочення, що надається на касі 

автоматично. 

4.2. Заохочення – це автоматичне надання знижки на придбання певних 

товарів магазину WOG Market при АЗС WOG з переліку: 

Акція 1 

Артикул 

WOG 
Номенклатура Опис акції 

54395 Іграшка Яйце з поні, 3+ 

Купуй 2 "Іграшка Яйце 

з поні, 3+" та отримай 

третю в подарунок 
 

Акція 2 

Артикул 

WOG 
Номенклатура Опис акції 

58434 Цукерки Truffles classic 200г 

Купуй "Цукерки 

Truffles classic 200г" та 

отримуй знижу 50% на 

другу одиницю 
 

Акція 3 

Артикул 

WOG 
Номенклатура Опис акції 

55291 
Вафлі My Motto горіхово кремова 

начинка з фундука та какао-кремом 34г 

Купуй вафлю My Mottо 

з кавою зі списку та 
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55289 
Вафлі My Motto какао-кремова начинка 

34г 

отримай знижку на 

вафлю 5 грн 

58449 Капучино 

41648 Капучино МЕГА 

 20185 Лате 

41645 Лате МЕГА  

41647 Американо з молоком  

 

Акція 4 

Артикул 

WOG 
Номенклатура Опис акції 

53879 
Вода WOG мінеральна cпорт н/газ 

0.888л 

Купуй "Вода WOG 

мінеральна cпорт н/газ 

0.888л" та отримуй 

знижу 50% на другу 

одиницю 

4.3. Заміна заохочення грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які 

інші види матеріальної компенсації не допускається. 

4.4. Одна особа, виконавши умови зазначені в п. 4.1 цих Правил 

автоматично стає Учасником та може взяти участь в Акції необмежену кількість 

раз за наявності товару. 

4.5. Акція не діє: 

− в онлайн-магазині; 

− при використанні промо-кодів на знижку та сертифікатів. 

4.6. При купівлі/придбанні двох однакових наборів з Акції № 1  

визначених п. 4.2. даних Правил в одному чеку знижка застосовується на один 

набір. 

4.7. Організатор акції залишає за собою право достроково припинити 

Акцію у разі повного розпродажу акційного товару, попередньо повідомивши 

про це Учасників шляхом розміщення інформації на сайті http://wog.ua. 

5. ІНФОРМАЦІЯ/ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ/ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ 

ПРАВА 

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає 

та висловлює свою згоду на: 



4  

5.1.1. Обробку своїх персональних даних, наданих у межах проведення 

Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і 

поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення 

персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних 

(автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства 

України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів 

рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані будуть зібрані та 

занесені в базу персональних даних, власником такої бази є Організатор Акції. 

5.1.2. Безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах 

участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на 

використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших 

матеріалів про нього шляхом публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах 

масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі 

Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень тощо 

на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником для отримання 

заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 

використання. Відповідне використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент 

відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про 

наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про 

таке рішення. 

5.2. Організатор може використовувати персональні дані Учасників у 

будь-який спосіб, що не суперечить законодавству України. 

6. ОБМЕЖЕННЯ 

6.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з 

боку Організатора обставин. 

6.2. Організатор не несе відповідальність щодо подальшого 

використання наданих винагород/заохочень після їх одержання або за 

неспроможність Учасників скористатись ними не з вини Організатора. 

6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові 

переговори з Учасниками. 
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6.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є 

остаточними і такими, що не підлягають оскарженню. 

6.5. Організатор Акції не несе відповідальність за якість придбаних 

товарів. 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до 

договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише 

шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю 

в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та 

зобов’язуються їх виконувати. 

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному 

обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє 

його права на отримання заохочень. В такому випадку такий Учасник не має 

права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

7.3. Організатор не несе зобов’язання щодо відшкодування будь-яких 

витрат Учасника Акції, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені 

учасником під час участі в Акції. 

7.4. 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. 

7.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання 

будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання заохочення. Організатор 

Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких 

суперечках. 

7.6. Процедура визначення отримувачів заохочень не є лотереєю або 

іншою, заснованою на ризику, грою і не має мети отримання прибутку. 

7.7. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті http://wog.ua. 


