
Офіційні правила акції 

 

1. Загальні положення 

1.1. Дані офіційні правила (далі по тексту - Правила) визначають порядок проведення 

та умови участі в маркетинговій кампанії ТОВ «Конверс Лінкс» (далі по тексту – Акція).  

1.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 

конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Процедура визначення 

отримувачів не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети 

отримання прибутку. 

 

2. Організатор та Партнер Акції 

2.1.  Організатором (Замовником) Акції є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Конверс Лінкс» (далі – «Організатор», «АЗК KLO»), код ЄДРПОУ 

41612364, що знаходиться за адресою: 08114, Київська обл., Києво-Святошинський 

район, село Стоянка, автодорога Київ-Чоп 20 км + 925 м 

2.2. Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРА» (далі – 

«Партнер», «Мережа супермаркетів ФОРА»), що знаходиться за адресою: 08132, 

Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, 5. 

 

3.  Мета проведення Акції 

3.1.   Метою проведення Акції є формування інтересу та просування товарів і послуг 

Організатора та Партнера, а також збільшення лояльності споживачів до Мережі 

супермаркетів ФОРА та АЗК KLO.  

 

4. Учасники Акції  

4.1. В Акції мають право брати участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, 

яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років та які є Покупцями Мережі 

супермаркетів ФОРА, а також дійсними або потенційними споживачами товарів та послуг, 

що пропонуються Мережею супермаркетів ФОРА (далі – Учасники Акції). 

4.2.  Не визнаються Учасниками Акції і не можуть брати участь в ній: 

 іноземці та особи без громадянства; 

 обмежено дієздатні і недієздатні особи. 

4.3. Для використання спеціальної пропозиції за промо-купоном Учасник Акції також 

повинен бути учасником програми лояльності «ДякуYOU». Правила участі у програмі 

«ДякуYOU» розміщені у мережі Інтернет за адресою: 

http://www.yousystem.com.ua/about/general-condition/. Наявність картки «ДякуYOU» є 

обов’язковою умовою для надання знижки по промо-купону. У разі відсутності картки 

«ДякуYOU», Учасник може отримати її на АЗК KLO. 

 

5. Територія та період проведення Акції 

5.1.  В Акції приймають участь супермаркети  Партнера, що знаходяться за адресами, 

вказаними нижче: 

1 Баришівка вул. Центральна, 15 

2 Березань вул. Привокзальна, 1-б 

3 Березань вул. Шевченків шлях, 140-А 

4 Боярка вул. Маяковського, 2 

5 Боярка вул. Молодіжна, 76-а 

6 Буча вул. Склозаводська, 10-б 

7 Буча вул. Кірова, 203б 

8 Вишневе вул. Вітянська, 2 

9 Вишневе вул. Європейська, 31а 

http://www.yousystem.com.ua/about/general-condition/


10 Вишневе вул. Першотравнева, 7 

11 Вишневе вул. Святошинська, 40 

12 Вишневе вул. Освіти, 2 

13 Вишневе вул. Чорновола, 46-б 

14 Гатне вул. Космонавтів, 1а 

15 Глеваха вул. Ботанічна, 19 

16 Глеваха вул. Вокзальна, 18-А 

17 Житомир вул. Велика Бердичівська, 67 

18 Ірпінь вул. Шевченка Тараса, 7 

19 Ірпінь вул. Соборна, 160б 

20 Ірпінь вул. Центральна, 29 

21 Рокитне вул. Першотравнева, 11 

22 Яготин вул. Незалежності, 130 

23 Бориспіль вул. Момота Владимира,42/5 

24 Бориспіль вул. Київський шлях, 100 

25 Бориспіль вул. Київський шлях, 90 

26 Бориспіль вул. Тельмана, 2 

27 Бровари вул. Грушевського, 7 

28 Бровари вул. Київська, 92 

29 Бровари вул. Олега Онікієнка, 20/2 

30 Бровари вул. Незалежності, 7 

31 Бровари вул. Броварської сотні, 12 

32 Бровари вул. Шевченко, 10в 

33 Велика Димерка вул. Радгоспна, 2б 

34 Гнідин вул. Центральна, 23а 

35 Чабани вул. Машинобудівельників, 2в 

36 Чубинське вул. Яблунева, 6а 

37 Гора вул. Чапаєва, 2 

38 Крюковщина вул. Жулянська, 1А 

39 Коцюбинське вул. Доківська, 1 

40 Нові Петрівці вул. Свято-Покровська, 222 

41 Новоселки вул. Садова, 6А 

42 Петропавлівська Борщагівка вул. Софіївський пров., 26 

43 Петропавлівська Борщагівка вул. Садова, 1Г 

44 Святопетрівське вул. Володимирська, 2Г 

45 Святопетрівське вул. Шевченка б-р, 1 

46 Софіївська Борщагівка вул. Лесі Українки, 19 

47 Софіївська Борщагівка вул. Яблунева, 13а 

48 Софіївська Борщагівка вул. Івана Франка, 6 

49 Київ Світлицького вул., 26б 

50 Київ Туполєва вул., 24 

51 Київ Щербаківського вул., 68 

52 Київ Туполєва вул., 16 

53 Київ Ружинська вул., 26/41 

54 Київ Саратівська вул., 6а 

55 Київ Лагерна вул., 46/48 



56 Київ Шамрило вул., 12 

57 Київ Берлінського вул., 14 

58 Київ Кирилівська вул., 122/1 

59 Київ Деревлянська вул., 14 

60 Київ Татарська вул., 3/2 

61 Київ Лук`янівська вул., 1 

62 Київ Печенізька вул., 1/7А 

63 Київ Шолуденко вул., 16 

64 Київ В.Василевської вул., 6 

65 Київ Металістів вул., 13 

66 Київ Борщагівська вул., 128 

67 Київ Гетьмана Вадима вул., 34 

68 Київ Борщагівська вул., 212 

69 Київ Василенко вул., 19 

70 Київ Гавела Вацлава бул., 29 

71 Київ Гавела Вацлава бул., 45 

72 Київ Комарова пр-т., 28 

73 Київ Білецького вул., 3 

74 Київ Білецького вул., 11 

75 Київ Гавела Вацлава бул., 83 

76 Київ Відрадний пр., 14/45 

77 Київ Гавела Вацлава бул., 54/26 

78 Київ Ак. Корольова вул., 8 

79 Київ Кіпріанова вул., 8 

80 Київ Якуба Коласа вул., 25 

81 Київ Р.Ролана бульв., 7 

82 Київ Тулузи вул., 15 

83 Київ Зодчих вул., 52 

84 Київ Кольцова бул., 24 

85 Київ Покотило Володимира вул, 7/2 

86 Київ Кольцова бул., 7 Б 

87 Київ Зодчих вул., 16 

88 Київ Північна вул., 46 

89 Київ Новомостицька вул., 2 

90 Київ Їжакевича вул., 1/24 

91 Київ Миропільська вул., 1 

92 Київ Вишгородська вул., 44 

93 Київ Правди просп., 94 

94 Київ Кондратюка вул., 2 

95 Київ Глушкова пр., 31а 

96 Київ Ак. Заболотного вул., 48А 

97 Київ Ак. Заболотного вул., 128 а 

98 Київ Метрологічна вул., 14Б 

99 Київ Науки просп., 88 

100 Київ Новопирогівська вул., 31 

101 Київ Голосіївський просп., 104 



102 Київ Голосіївський просп., 118 

103 Київ Волгоградська вул., 21а 

104 Київ Солом’янська вул., 40/4 

105 Київ Кустанайська вул., 10 

106 Київ Науки просп., 24 

107 Київ Тичини пр, 15 

108 Київ Амвросия Бучмы вул., 6А 

109 Київ Ревуцького, 26 

110 Київ Березняківська вул., 36а 

111 Київ Алма-Атинська вул., 54 

112 Київ Алма-Атинська вул., 41-б 

113 Київ Гродненська вул., 1/35 

114 Київ Ялтинська вул., 6 

115 Київ Вереснева вул., 24 

116 Київ Ак. Курчатова вул., 5 

117 Київ Ак. Курчатова вул., 19а 

118 Київ Лісовий пр., 23 

119 Київ Маршала Жукова вул., 47 

120 Київ Маршала Жукова вул., 55 

121 Київ Перова бул., 20 

122 Київ Петра Запорожця вул, 28 

123 Київ Перова бул., 23б 

124 Київ Перова бул., 44 

125 Київ Карбишева вул., 12 

126 Київ Кібальчича вул., 23/35 

127 Київ Драйзера вул., 24 

128 Київ Бальзака вул., 42/20 

129 Київ Броварський просп., 51 

130 Київ Маяковського просп., 63/12 

131 Київ Бальзака вул., 66 

132 Київ Цвітаєвої вул., 18/78 

133 Київ Бальзака вул., 94 

134 Київ Закревського Миколи вул., 93а 

135 Київ Закревського Миколи вул., 87 

136 с. Глеваха Грушевського вул., 42 

137 Київ Дяченка вул., 6 

 

 

5.2. Використати спеціальні пропозиції (отримати знижку) за промо-купоном можна у період 

його  дії в мережі автозаправних комплексів «KLO» (далі – АЗК KLO), адреси АЗК розміщено 

на сайті www.klo.ua. Інформацію про адреси та час роботи АЗК KLO також можна дізнатись 

за телефоном гарячої лінії Організатора: 0 800 301 555 

5.3. Період проведення Акції з «09» серпня 2018 року до «15» грудня 2018 року включно. 

5.4. Період проведення Акції може бути змінений Організатором за його власним рішенням 

зі згоди Партнера або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені 

Організатором та Партнером. 

 

 

http://www.klo.ua/


6. Заохочення Акції 

6.1. Заохоченням Акції є промо-купон на знижки від АЗК KLO. 

6.2. Кожен промо-купон від АЗК KLO надає право отримання одноразової знижки на 

один із зазначених у ньому вид пального. 

6.3. Розміри знижок та умови їх надання зазначаються безпосередньо на промо-

купоні. 

6.4. Після використання знижки, промо-купон залишається у оператора-касира АЗK 

KLO. 

6.5. Організатор залишає за собою право збільшити або кількість Заохочень Акції, або 

включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. 

 

7. Умови участі в Акції 

7.1. Для участі в Акції з метою отримання Заохочень, зазначених в п.6.1. цих Правил 

- особі, що відповідає вимогам, вказаним у розділі 4 цих Правил, потрібно протягом Періоду 

проведення Акції, зазначеного в п.5.3. цих Правил, придбати будь-який товар у будь-якому 

супермаркеті ФОРА, за адресами, вказаними у п.5.1. цих Правил, з обов’язковим 

використанням картки «Фора club». 

7.2. Для участі в Акції з метою отримання Заохочень, зазначених в п.6.1.2. цих Правил 

- особі, що відповідає вимогам, вказаним у розділі 4 цих Правил та не має ще картки «Фора 

club», потрібно з 18.04.2018 до 30.06.2018 включно, отримати картку «Фора club», придбати 

з цією карткою будь-який товар у будь-якому супермаркеті ФОРА, за адресами, вказаними 

у п.5.1. цих Правил, та заповнити у зазначений період реєстраційну анкету в особистому 

кабінеті «Фора club» на інтернет-сторінці 

http://fora.ua/club_postiynih_pokuptsiv/osobistiy_kabinet  

7.3. Особи, які придбали товар у будь-якому супермаркеті ФОРА, за адресами, 

вказаними у п.5.1. цих Правил, отримують на касі промо-купон з одноразовою пропозицією 

на будь-який вид пального, зазначений на промо-купоні. 

7.4. Знижка на пальне по промо-купону надається одноразово при заправці 

відповідного виду пального на АЗК KLO за умови оплати готівкою або банківською карткою. 

В одному чеку можна використати лише один промо-купон на знижку. 

Увага! Знижка по промо-купону не надається при пред’явленні інших (дисконтних) 

карток та не сумується з іншими знижками, пропозиціями та акціями, що діють 

паралельно на АЗК KLO. 

7.5.  Період, протягом якого можна використати промо-купон на АЗК KLO становить з 

09.08.2018 року до 30.11.2018 року включно (далі – «Період дії промо-купону»).  

7.6.  Для реалізації права Учасника на отримання знижки по промо-купону, Учаснику 

необхідно в Період дії промо-купону, завітати на будь-який АЗК KLO та при купівлі пального, 

надати оператору АЗК разом з карткою «ДякуYOU» промо-купон зі спеціальною 

пропозицією на обраний вид пального для його використання. Після сканування картки 

«ДякуYOU» та штрих-коду промо-купону – знижка розраховується в чеку автоматично.  

Увага! Щоб скористатися промо-купоном, Учасник повинен бути учасником 

програми лояльності «ДякуYOU». Правила участі у програмі «ДякуYOU» розміщені за 

адресою http://www.yousystem.com.ua/about/general-condition/. Наявність картки 

«ДякуYOU» є обов’язковою умовою для надання знижки по промо-купону. У разі 

відсутності картки «ДякуYOU», Учасник може отримати її на АЗК KLO, після чого 

використати знижку на пальне по промо-купону.  

7.7.  У випадку не надання оператору АЗК KLO промо-купону при оплаті пального -

знижка не надається. 

7.8. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі неможливості 

Учасником Акції отримати знижки по промо-купону, з будь-яких причин, що не залежать від 

Організатора та Партнера Акції, в тому числі, у зв’язку з відсутністю в Учасника Акції в 

момент покупки пального діючої картки «ДякуYOU», а також через збої у роботі поштових 

служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем тощо. 

http://fora.ua/club_postiynih_pokuptsiv/osobistiy_kabinet
http://www.yousystem.com.ua/about/general-condition/


7.9. Організатор та Партнер Акції не несе ніякої відповідальності по відношенню до 

подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за 

неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, 

а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.  

7.10. Організатор не відповідає за виконання зобов’язань, опублікованих у цих 

Правилах, у випадку, якщо Учасник Акції, не скористався таким правом у визначені терміни 

та порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення надається тільки за умови 

належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами 

проведення Акції. 

7.11. Учасники Акції мають право відмовитися від використання Заохочення. У разі 

відмови Учасника Акції від використання ним Заохочення будь-які претензії Учасника Акції 

з цього приводу Організатором та Партнером Акції не приймаються і не розглядаються. 

7.12. Організатор Акції не несе відповідальності у разі ненадання Партнером Акції 

Заохочень Учасникам Акції або у разі не отримання та/або не використання Учасником Акції 

акційних знижок з будь-яких інших причин. 

7.13. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера 

Акції.  

7.14. Учасник Акції зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, 

послуг) та має право пред’явити претензії щодо їх якості виключно до Організатора Акції в 

порядку, передбаченому Законом України «Про захист прав споживачів».  

 

8. Інші умови 

8.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

обробку своїх персональних даних будь-яким незабороненим законодавством способом. 

Надання такої згоди також розглядається у розумінні Закону України «Про захист 

персональних даних».  

8.2. Організатор Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого 

використання інформації, отриманої від Учасника Акції, він буде дотримуватися всіх 

положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також 

застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише 

тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним 

законодавством України.  

8.3. Усі рішення, прийняті Організатором щодо Акції, є остаточними і не підлягають 

оскарженню. 

8.4. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції 

інформації щодо контактів, за якими з ними необхідно зв’язуватись. 

8.5.  Перед участю в Акції Учасник зобов’язаний ознайомитися з цими Правилами. 

Виконання Учасником умов Акції підтверджує повну та безумовну згоду Учасника з даними 

Правилами.  

8.6. Беручи участь в Акції, учасник добровільно погоджується з умовами проведення 

такої Акції.  

8.7. Участь в Акції, означає повну згоду Учасника Акції з даними Правилами, в тому 

числі безумовну добровільну згоду з тим, що Організатор має право на безоплатне 

використання будь-якої добровільно наданої Учасником Акції інформації, e-mail адрес, 

фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасників з рекламною/маркетинговою 

метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом 

передачі третім особам), а також право публікації в засобах масової інформації, Інтернеті, 

будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ та/або з будь-якою іншою 

метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного та/або 

комерційного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 

використання. При цьому таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором Акції. Авторські права на такі матеріали належать Організатору. Надання 

такої згоди є автоматичним та відбувається шляхом прийняття Учасником участі в Акції. 



Надання такої згоди є остаточним та не потребує отримання додаткових підтверджень, 

заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших 

дій на підтвердження згоди Учасників. 

8.8.  Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 

належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції 

та/або використання Заохочень тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та 

використання Заохочень, при цьому така особа не має права на одержання від 

Організатора та/або Партнера Акції будь-якої компенсації.  

8.9. У разі відмови Учасника Акції від використання Заохочення відповідно до умов 

цієї Акції, Учасник не має права вимагати від Організатора та/або Партнера Акції будь-якої 

компенсації.  

8.10. Проїзд до місця використання Заохочення і в зворотному напрямку, та будь-які 

інші витрати Учасників, понесені ними у зв’язку з їх участю в Акції, отриманням та/або 

використанням Заохочень оплачуються Учасниками самостійно, будь-якій компенсації чи 

поверненню не підлягають. 

8.11. Повна інформація про умови проведення Акції викладена у цих Правилах. З 

Правилами можна ознайомитись на сайті www.klo.ua. 

8.12. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього 

Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде 

здійснено шляхом їх розміщення на сайті www.klo.ua. 

8.13. Організатор залишає за собою право призупинити або скасувати Акцію за 

наявності згоди Партнера в будь-який час і за будь-якої причини без попереднього 

повідомлення. 

8.14. Відповідно до даних Правил Організатор та Партнер Акції не несуть 

відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке 

невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили 

(форс-мажору).  

8.15. Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміються будь-які 

надзвичайні події зовнішнього характеру щодо Організатора, Партнера Акції та Учасників, 

які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за 

умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), 

включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, 

повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне 

пониження або підвищення температури повітря, тощо) лиха біологічного, техногенного та 

антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові 

епідемії, епізоотії, епіфітотії, тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, 

блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, 

тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи 

місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого 

самоврядування, що перебувають поза контролем та волею Організатора, Партнера Акції 

та Учасників.  

8.16. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, 

як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, 

неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим 

втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, 

неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, 

чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд 

анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції. 

8.17.  У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих умов, 

та/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цими умовами, остаточне рішення 

приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. 

http://www.klo.ua/
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