ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Додаткова знижка на пальне за умови розрахунку банківською карткою платіжної системи
Mastercard через мобільний додаток «AmicPAY»
(надалі за текстом – Офіційні правила та Акція відповідно)

Період дії Акції: з 08.07.2019 до 08.10.2019 включно.
Територія проведення Акції: Мережа АЗК ПІІ «АМІК УКРАЇНА» (далі мережа АЗК), що
здійснює діяльність з використанням ТЗ «AMIC ENERGY» та ТЗ «Економ», які розташовані по
всій території України, окрім території проведення ООС та АРК, а також винятком АЗК:









АЗК № 03-08, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул.
Володимирська, 1в;
АЗК № 03-11, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул.
Володимирська, 1є;
АЗК № 07-01, Закарпатська обл., м. Ужгород, КПП «Ужгород»;
АЗК № 07-02, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, смт Вилок, вул. Виноградівська;
АЗК № 07-04, Закарпатська обл., с. Астей, вул. Дружби Народів, 1а;
АЗК № 07-05, Закарпатська обл., (Дякове), с. Неветленфолу, праворуч 200 метрів від
митного переходу «Дякове»;
АЗК № 25-01, Чернігівська область, Рипкинський р-н, Новояриловицька с/рада,
автодорога Київ-Чернігів-Нові Яриловичи, 222 км. 220 м,
АЗК №14-16, Львівська область, Старосамбірський район, c. Терло, вул. Бічна, д. 36/7

Організатор: ПІІ «АМІК УКРАЇНА» в мережі збутових об’єктів (код ЄДРПОУ 30603572), що
розташоване за адресою: Київ, вул. Верхній Вал, 68.
Партнер: Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що розташоване за адресою:
01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404-А.
1. Загальні умови участі в Акції:
1.1 При здійсненні заправки будь-яким видом пального та розрахунку банківською карткою
платіжної системи Mastercard через мобільний додаток «AmicPAY», надається
додаткова знижка на кожен літр пального.
1.2 Розмір додаткової знижки вказано у Таблиці 1.
1.3 При розрахунку за пальне банківською карткою іншої платіжної системи через
мобільний додаток «AmicPAY» або готівкою - додаткова знижка за даною акцією не
надається. Діють стандартні умови програми лояльності «MyAmic».

2. Розмір додаткової знижки за умовами дії Акції
2.1 При виконанні умов Акції Покупцям надаються знижки вказані у Таблиці 1.

Розрахунок знижок на один літр пального, грн з ПДВ

Бензин / Дизельне паливо

Накопичені літри
за поточний
календарний місяць

Стандартна
знижка за
умовами
програми
лояльності
«MyAmic»

Додаткова знижка
при розрахунку
карткою
Mastercard через
мобільний додаток
«AmicPAY»

Скраплений газ

Загальна
знижка
(стандартна
та
додаткова)

Стандартна
знижка за
умовами
програми
лояльності
«MyAmic»

Додаткова
знижка при
розрахунку
карткою
Mastercard
через
мобільний
додаток
«AmicPAY»

Загальна
знижка
(стандартна
та
додаткова)

Рівень 1

від 0 до 29,99 л
включно

1,50

2,00

3,50

0,10

2,00

2,10

Рівень 2

від 30 до 59,99
л включно

2,00

2,00

4,00

0,30

2,00

2,30

Рівень 3

від 60 л

3,00

2,00

5,00

0,50

2,00

2,50

Таблиця 1
3. Дія програми лояльності «MyAmic» у межах дії даної Акції
3.1 У межах Акції на пальне надається миттєва знижка згідно Правил програми лояльності
«MyAmic», які зазначені на сайті за посиланням https://my.amicenergy.com.ua/rules .
3.2 На інший товар магазину при АЗК нараховуються бонуси у розмірі 3% на сплачену
кінцеву вартість за товар, за вирахуванням використаних акційних пропозицій та/або
використаних бонусів за карткою «MyAmic».
3.2 Бонуси можна використати лише на покупки товарів в магазинах, які розташовані на
АЗК.

Організатор залишає за собою право змінювати період дії Акції та умови отримання
знижок, за умови попереднього інформування шляхом розміщення на сайтах
amicenergy.com.ua; my.amicenergy.com.ua

