
Правила стимулюючої акції 
«Повні баки в рік собаки» 

 

1. Назва та період 
проведення акції  

Акція «Повні баки в рік собаки». 
Період проведення акції – з 15.11.2017 року до 31.03.2018 року включно. 
 

2. Спосіб 
проведення та 
територія 
проведення акції   
 

Стимулююча акція, що проводиться на території України (далі по тексту – «Акція»). 

3. Назва 
організатора та 
партнерів акції  
(включно 
юридичної та 
поштової адреси, 
банківських 
реквізитів, 
ідентифікаційного 
номеру, інформації 
про активні 
рахунки та 
банківські 
реквізити) 

Організатор Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Техносалікс» 
08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Преображенська, 162 

Код ЄДРПОУ 40590881, 
п/р: 2600323735 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 
МФО: 334851 
Індивідуальний податковий номер: 405908810130 
Партнер Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фішка» 
08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Покровська, 162 

Код ЄДРПОУ 32214657, 
п/р: 26000060742750 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380775 
Індивідуальний податковий номер: 322146510136 
Партнер Акції – Фізична особа – підприємець Косяченко А.В. 
02121, м. Київ, вул. Вербицького, 19, кв. 96 

Код ЄДРПОУ 2909005863, 
п/р: 26009570904 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 

4. Назва товарів та 
послуг, з 
реалізацією яких 
безпосередньо 
пов’язане 
проведення акції   
 

4.1. Акція проводиться з метою просування торгової марки «KLO» та пального (бензину, газу та дизельного пального), яке 
реалізується на АЗК, що працюють під брендом «KLO» і розташовані на території України. 
Інформацію про адреси та час роботи АЗК «КЛО» можна дізнатись на сайті www.klo.ua та за телефоном гарячої лінії:  
0 800 301 555.  
Адреси АЗК, що приймають участь у Акції: 

1 Житомир, вул. С. Параджанова, 55-А 31 Київська обл., 91-й км траси Київ-Харків 

2 Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Київська, 151 32 Київська обл., м. Березань 

3 Житомирська обл., м. Кочерів, вул. Лісова, 1а 33 Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Леніна, 121 

4 Київ, просп. Бажана, 1-Д 34 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2-Б 

5 Київ, вул. Богатирська, 1-Г 35 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 88 

6 Київ, вул. Богатирська, 2 36 Київська обл., сел. Бортничі, вул. Автотранспортна, 1 

7 Київ, вул. Богатирська, 2-Д 37 Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 227 

8 Київ, вул. Велика Окружна, 2  38 Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 2-А 

9 Київ, просп. Броварський, 31 39 Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 320 
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10 Київ, вул. Василенко, 3 40 Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 57 

11 Київ, просп. Ватутіна, 11 41 Київська обл., м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 11-Б 

12 Київ, вул. Глибочицька, 53 42 Київська обл., м. Бровари, вул. Броварської сотні, 15-А 

13 Київ, просп. Глушкова, 10 43 Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 406 

14 Київ, вул. Маршала Гречко, 13-А 44 Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 2 

15 Київ, вул. Дніпровська набережна, 17 45 Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 54 

16 Київ, вул. Заболотного, 15-Д 46 Київська обл., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 2-А 

17 Київ, вул. Кайсарова, 15 47 Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Довгалівське, вул. Дворянська, 1-А 

18 Київ, пров. Карельський, 3-А 48 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Забуччя, вул. Технічна, 1 

19 Київ, вул. Преображенська, 1-А 49 Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 195 

20 Київ, просп. Степана Бандери, 6 50 Київська обл., Бородянський р-н, с. Микуличі, вул. Варшавська, 49 

21 Київ, просп. Визволителів, 8-А 51 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, 51 

22 Київ, вул. Полярна, 12/1 52 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Червоноармійців, 31 

23 Київ, вул. Скляренко, 5-Б 53 Київська обл., смт. Рокитне, вул. Незалежності, 122 

24 Київ, вул. Трублаїні,1-Б 54 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2 

25 Київ, просп. Степана Бандери, 29-А 55 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, траса Київ-Чоп, 20км+925м 

26 Київська обл., Яготинський р-н, с. Панфіли, 102-й км траси Київ-Харків 56 Київська обл., смт. Чабани, 17км+110м траси Київ-Одеса 

27 Київська обл., 126-й км траси Київ-Харків (ліворуч) 57 Київська обл., смт. Чабани, вул. Покровська, 162-А 

28 Київська обл., 54-й км траси Бориспіль-Дніпро 58 Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 162 

29 Київська обл., 80-й км траси Київ-Дніпро (ліворуч)  59 Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 11-А 

30 Київська обл., 80-й км траси Київ-Дніпро (праворуч) 60 Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Бобрик 

 
4.2. Джерелами інформації, що дозволяють встановити взаємозв’язок товарів і послуг, стосовно яких проводиться Акція, є  
друковані та електронні рекламно-інформаційні матеріали. 
 

5. Учасники акції та 
порядок участі в 
акції 

5.1. Учасником Акції може стати дієздатна фізична особа – повнолітній громадянин України, який постійно проживає на території 
України та вчинив наступну сукупність дій: 
5.1.1. В період з 15.11.2017 року до 31.03.2018 включно на одному з АЗК «КLO» здійснив одноразову купівлю за готівку або за 
допомогою банківської платіжної картки від 20 літрів пального будь-якої марки, надавши картку програми лояльності 
ДякуYOUSystem перед розрахунком за пальне на касі АЗК згідно п. 4.1 даних Правил.  
5.1.2. Для цілей даних Правил одна купівля кількості літрів пального, достатньої для виконання умов п.п. 5.1.1, підтверджується 
одним фіскальним чеком. 
5.2. Організатором не визнається право отримання знижки на Акційне пальне Учасником акції, якщо: 

 купівлю пального здійснено в строк поза Періодом проведення Акції; 

 купівля пального здійснена на АЗК «КLO», який не приймає участі в Акції, а саме - який не вказано у п.4.1;  

 купівля пального становить менше кількості, вказаної в п.п. 5.1.1; 

 купівля пального здійснюється без надання картки лояльності ДякуYOUSystem. 
 

6. Права та 
обов’язки 
учасників акції 

6.1. 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. 
6.2. Учасники Акції мають право вимагати від Організатора інформацію про дану Акцію згідно дійсних Правил. 
6.3. Учасники Акції мають обов’язки та права, які передбачені діючим законодавством України. 
 



7. Права та 
обов’язки 
Організатора акції 

7.1. Організатор зобов’язаний: 

 Провести Акцію згідно даних Правил; 

 Надати можливість отримати відповідні акційні знижки всім учасникам Акції; 

 У випадку припинення, в т.ч. і дострокового, проведення Акції - оприлюднити інформацію про це згідно п. 9 дійсних Правил. 
7.2. Організатор має право: 

 Відмовити Учаснику у наданні можливості отримати Акційні знижки у випадку виявлення фактів недотримання/порушення даних 
Правил з боку такого Учасника; 

 Вступати у переговори з Учасниками щодо Акції, у випадках, передбачених в даних Правилах; 

 Відмовити Учаснику у задоволенні його претензії у зв’язку з фактом неотримання Акційної знижки: якщо Акційна знижка не була 
отримана Учасником протягом дії Акції або Учасник відмовився отримати Акційну знижку (Акційна знижка не може вимагатись 
Учасником повторно); 

 За згодою Учасників Акції організовувати та проводити рекламні інтерв’ю про їх участь в Акції, в т.ч. для радіо та телебачення, а 
також для інших засобів масової інформації, організовувати та проводити фото- та відео зйомку учасників Акції, публікувати 
готові фото та відео матеріали з участю Учасників на сайті www.klo.ua та на інших інформаційних ресурсах, а також у засобах 
масової інформації. 

7.3. Організатор Акції не має права надавати інформацію про Учасників Акції третім особам для цілей, не пов’язаних з проведенням 
Акції, за винятком випадків, передбачених діючими Правилами та законодавством України. 

8. Заохочення акції 
та умови їх 
отримання 

8.1. Заохочення акції: 
8.1.1. Знижки на пальне EURO 95, 95 UA, 92, 95Е40 або EURO DIESEL (далі бензин або ДП) у розмірі 0,5 грн/л, 1 грн/л, 1,25 грн/л, 1,5 
грн/л, 1,75 грн/л, 2 грн/л або 2,5 грн/л на одну заправку об’ємом до 100 літрів; 
8.1.2. Знижки на газ у розмірі 0,7 грн/л, 0,8 грн/л, 0,9 грн/л, 1 грн/л, 1,1 грн/л, 1,2 грн/л, 1,3 грн/л на одну заправку об’ємом до 100 
літрів; 
8.1.3. Знижки на пальне VENTUS 95, VENTUS DIESEL (далі преміум пальне) у розмірі 1 грн/л, 1,25 грн/л, 1,5 грн/л, 1,75 грн/л, 2 грн/л, 3 
грн/л або 3,5 грн/л на одну заправку об’ємом до 100 літрів. 
8.1.4. Скретч-картки з одним із заохочень, наведених у переліку: 

№ Заохочення під захисним покриттям скретч-карток № Заохочення під захисним покриттям скретч-карток 

1 «Повний бак пального»** (картка з трьома знижками: 20л+20л+10л) 12 Знижка на шоколадну плитку 30% 

2 5 літрів будь-якого пального у подарунок* (*зі знижкою 99,9%) 13 Знижка на снеки 30% 

3 Знижка 3 грн/л на будь-який бензин або дизельне пальне до 100л 16 Знижка на напої 30% 

4 Знижка 2 грн/л на будь-який бензин бензин або дизельне пальне до 100л 15 Знижка на автотовари 30% 

5 Додаткова знижка 1 грн/л до знижки на пальне по картці ДякуYOU 16  Знижка 50% на замовлення до 300 грн. у "Борщ-кафе" 

6 Додаткова знижка 50 коп/л до знижки на пальне по картці ДякуYOU 17  Знижка 30% на замовлення до 500 грн. у "Борщ-кафе" 

7 Знижка на зимовий омивач для скла 30% 18  Знижка 20% на замовлення до 300 грн. у "Борщ-кафе"  

8 Одна порція будь-якої кави KawaBar у подарунок* (*зі знижкою 99,9%) 19  Порція "Борщ за рец.дружини" у подарунок від "Борщ-кафе" 

9 Один будь-який хот-дог KawaBar у подарунок* (*зі знижкою 99,9%) 20 
 Порція "Еспресо" чи "Американо" без молока у подарунок від 
"Борщ-кафе" 

10 Знижка 50% на одну порцію будь-якої кави KawaBar 21  Одна порція десерту "Наполеон" у подарунок від "Борщ-кафе" 

11 Знижка 50% на один будь-який хот-дог або сендвіч KawaBar   
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**Під заохоченням «Повний бак пального» мається на увазі одна скретч-картка з трьома окремими знижками у розмірі 99,9% на такий об’єм будь-якого пального відповідно: 
20л, 20л та 10л. Ці знижки не сумуються між собою та з іншими знижками, і можуть бути використані лише в окремих чеках. Знижка надається на перші 20 чи 10 літрів у чеку 
відповідно до літражу, зазначеного на скретч-картці. Об’єм пального що перевищує літраж, зазначений на скретч-картці – оплачується за ціною, вказаною на стеллі. Якщо 
об’єм замовленого пального є меншим від літражу, зазначеного на скретч-картці – компенсацію знижки за невикористаний об’єм не передбачено.  
 

Одна скретч-картка із зазначеним подарунком «Знижка на зимовий омивач для скла 30%» / «Знижка на шоколадну плитку 30%» / «Знижка на снеки 30%» / «Знижка на напої 
30%» або «Знижка на автотовари 30%» - надає право одноразового отримання знижки 30% на три будь-які акційні товари з вказаної категорії в одному чеку. До категорії 
«напої» належать виключно безалкогольні напої, окрім кави та чаю. 

 

8.1.4.1. Знижки на замовлення в кафе «Борщ» при АЗК «KLO» не розповсюджуються на алкогольні напої та акційні позиції, не 
додаються до інших діючих знижок та не використовуються з карткою лояльності ДякуYOUSystem, і діють по всій мережі кафе 
«Борщ», окрім закладів розташованих за адресами: 1) кафе «Борщ», м. Київ, вул. Прорізна, 10; 2) кафе «БорщBurger», м. Вишневе, 
вул. В. Чорновола, 54. 
  
8.2. Умови отримання заохочень акції: 
8.2.1. Для отримання миттєвої знижки 0,5 грн/л на бензин або ДП, 0,7 грн/л - на газ, або 1 грн/л на преміум пальне - потрібно вперше 
з моменту початку Акції придбати (заправити) 20 літрів і більше відповідного пального за ціною стели (для нових карток 
ДякуYOUsystem, що не приймали участь в акції «Лови призи!»). 
 
8.2.2. Якщо протягом періоду дії акції учасник Акції здійснює: 
 

 першу (восьму і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 0,5 грн/л на 
наступну покупку бензину або ДП; 

 першу (восьму і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 0,7 грн/л на наступну покупку газу; 

 першу (восьму і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1 грн/л на 
наступну покупку преміум пального; 

 

 другу (дев’яту і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1 грн/л на 
наступну покупку бензину або ДП; 

 другу (дев’яту і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 0,8 грн/л на наступну покупку газу; 

 другу (дев’яту і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,25 грн/л 
на наступну покупку преміум пального; 

 

 третю (десяту і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,25 грн/л на 
наступну покупку бензину або ДП; 

 третю (десяту і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 0,9 грн/л на наступну покупку газу; 

 третю (десяту і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,5 грн/л на 
наступну покупку преміум пального; 

 

 четверту (одинадцяту і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,5 
грн/л на наступну покупку бензину або ДП; 



 четверту (одинадцяту і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1 грн/л на наступну покупку 
газу; 

 четверту (одинадцяту і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,75 
грн/л на наступну покупку преміум пального; 

 

 п’яту (дванадцяту і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,75 грн/л 
на наступну покупку бензину або ДП; 

 п’яту (дванадцяту і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,10 грн/л на наступну покупку 
газу; 

 п’яту (дванадцяту і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 2 грн/л 
на наступну покупку преміум пального; 

 

 шосту (тринадцяту і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 2 грн/л на 
наступну покупку бензину або ДП; 

 шосту (тринадцяту і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,20 грн/л на наступну покупку 
газу; 

 шосту (тринадцяту і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 3 грн/л 
на наступну покупку преміум пального; 

 

 сьому (чотирнадцяту і т.д.) покупку бензину або ДП об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 2,5 грн/л 
на наступну покупку бензину або ДП; 

 сьому (чотирнадцяту і т.д.) покупку газу від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 1,30 грн/л на наступну 
покупку газу; 

 сьому (чотирнадцяту і т.д.) покупку преміум пального об’ємом від 20 літрів - за таку покупку він отримує знижку у розмірі 3,5 
грн/л на наступну покупку преміум пального; 

 
8.2.3. Знижка надається на об’єм до 100 літрів.  
8.2.4. Об’єм понад 100 літрів в тому самому замовленні оплачується за ціною стели. 
8.2.5. Якщо чергова покупка пального буде складати менше 20 літрів, то на таку покупку учасник акції отримує знижку, що дорівнює 
заохоченню, наданому за попередню покупку пального. Також за таку покупку учасник отримує заохочення – знижку на наступну 
покупку пального: 0,5 грн/л на бензин або ДП, 0,7 грн/л - на газ, або 1 грн/л на преміум пальне. 
8.2.6. Якщо наступна покупка пального після описаної у пункті 8.2.4. має об’єм від 20 літрів, то на таку покупку він отримує знижку у 
розмірі 0,5 грн/л на бензин або ДП, 0,7 грн/л - на газ, або 1 грн/л на преміум пальне. Знижка надається на об’єм до 100 літрів. Об’єм 
понад 100 літрів в тому самому замовленні оплачується за ціною стели. Також за таку покупку учасник отримує заохочення згідно п.п. 
8.2.2. 
8.2.6. Акційними вважаються 60л пального, придбані протягом астрономічної доби одним або декількома замовленнями 
(транзакціями), об’ємом не менше повних 20 літрів. Обсяг понад 60л протягом однієї доби є поза-акційним: вартість пального 
визначається за стелою, заохочення не нараховується. 



8.3. Під час реалізації максимального заохочення (знижки 2,5 грн/л на бензин або ДП; 1,3 грн/л на газ; 3,5 грн/л на преміум пальне) 
учасник акції додатково отримує скретч-картку із захисним покриттям, під яким зазначається одне із додаткових заохочень, 
зазначених у п. 8.1.4. 
8.3.1. Щоб дізнатися яке саме заохочення можливо отримати з карткою - потрібно акуратно стерти скретч-покриття і прочитати назву 
заохочення.  
8.3.1.1. Отримати знижку на пальне та товари, а також подарунки, що вказані у якості заохочення на скретч-картці та не відносяться 
до заохочень від мережі  кафе «Борщ» - можливо на одному з АЗК «KLO» із переліку, наведеного у п. 4.1.  
8.3.1.2. Отримати знижку або подарунок від кафе «Борщ» можна у будь-якому з закладів мережі «Борщ», адреси яких вказано на 
сайті borsch-cafe.com.ua. 
8.3.1.3. Для отримання заохочення, зазначеного на скретч-картці, що відповідає п. 8.3.1.1. - потрібно надати касиру АЗК «KLO» картку 
із назвою відповідного заохочення для сканування штрих-коду, нанесеного на картці. Картка після сканування штрих-коду та надання 
заохочення - працівником відповідного закладу вилучається, штрих-код для повторного використання стає недійсним. 
8.3.1.4. Для отримання заохочення від кафе «Борщ», зазначеного на скретч-картці - потрібно надати працівнику кафе 
(бармену/офіціанту) скретч-картку із назвою відповідного нанесеного на ній заохочення. Скретч-картка після надання заохочення 
відвідувачу - вилучається працівником відповідного закладу, штрих-код для повторного використання стає недійсним. 
8.3.2. Обов’язковою умовою отримання заохочення із п. 8.1.4 (№1-15), 8.2.1 та 8.2.2 - є надання картки лояльності ДякуYOUsystem, 
яку можна безкоштовно отримати на касі АЗК під час здійснення покупки будь-якого товару на будь-яку суму. 
8.4. Заохочення не може бути надане у грошовому еквіваленті. 
8.5. Якщо на момент проведення транзакції каса АЗК з технічних причин не має зв’язку з мережею Інтернет - жодна знижка не буде 
застосована. Якщо така транзакція відповідає умовам акції - учасник отримає заохочення відповідного рівня при наступній покупці 
пального.  
8.6. Реалізувати заохочення можна протягом усього періоду дії акції та до 15 квітня 2018 року включно. 
8.7. При купівлі пального зі знижкою - бонуси на картку лояльності ДякуYOUSystem не нараховуються. 
 

9. Інформування 
учасників акції про 
умови акції  

9.1. Детальну інформацію про правила Акції можна отримати на сайті www.klo.ua, www.yousystem.com.ua або за номером телефону 
гарячої лінії: 0 800 301 555, 0 800 501 898 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).  
9.2. Часткову інформацію про Акцію можна отримати на рекламних матеріалах, а також від працівників АЗК «KLO». 
9.3. Інформація про зміни Акції припинення (в тому числі і дострокове) проведення Акції розміщується на www.klo.ua та 
www.yousystem.com.ua. Учасник Акції приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлення 
Організатора про можливі зміни Акції та коригування термінів її дії. 
9.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. 
Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у 
тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 
моменту опублікування. 
9.5. Учасник може отримати інформацію про власне заохочення на фіскальному чеку, в особистому кабінеті на сайті 
www.yousystem.com.ua або за телефоном гарячої лінії 0 800 501 898. 
 

http://www.klo.ua/
http://www.yousystem.com.ua/
http://www.yousystem.com.ua/
http://www.yousystem.com.ua/


10. Додаткові умови  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Організатор не несе відповідальність:   

 за відсутність можливості в Учасників Акції ознайомлюватись з правилами і змінами Акції та іншою інформацією на сайті 
www.klo.ua чи www.yousystem.com.ua. 

 за несвоєчасне виконання Учасниками або невиконання/порушення Учасниками Акції своїх обов’язків, які передбачені у діючих 
Правилах та інших положень цих Правил; 

 життя, здоров’я та моральні або психічні травми Учасників Акції, прямо або опосередковано пов’язані з їх участю в Акції. 
 10.2. 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; 

 розміщення на сайті www.klo.ua інформації та персональних даних про себе, як про Учасника Акції; 

 здійснення Організатором, а також уповноваженими ним особами збору особистих (персональних) даних Учасників Акції, їх 
обробки, в тому числі з застосуванням автоматичних засобів зберігання, використання та розповсюдження в цілях Акції  згідно 
пункту 10 цих Правил. Ця згода діє до 30.05.2018р. включно. 

10.3. Інші аспекти, не вказані прямо у цих Правилах, регулюються діючим законодавством України. 
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