1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Ці Офіційні правила акції (далі – Правила) визначають порядок проведення та умови
участі в акції «Заправся з шинами MICHELIN!» (далі – Акція).
1.2. Беручи участь в Акції̈, 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 – ТОВ «МІШЛЄН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36791032); Юридична адреса:
04070, м. Київ, вул. Спаська, б.30-А
Виконавець - ТОВ «ЕФ ЕР ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ 43062070); Місцезнаходження:
04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд 3, оф.20 на замовлення ТОВ «МІШЛЄН УКРАЇНА»
Спеціальний купон – обов’язковий документ для реєстрації в Акції, який підтверджує
купівлю шин MICHELIN, вказану в п.2.5, що видається покупцю в торгівельній точці
(Доповнення 1)
Торгівельна Точка – шинні центри, або інші стаціонарні об’єкти торгівлі, визначені п. 3.1.
цих Правил на території України, крім території Автономної Республіки Крим та зони
проведення АТО.
Учасник – це фізична особа, яка бере участь в Акції, згідно Правил, які встановлені що
Організатором.
1.4. Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому
порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників Акції. Усі
зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на офіційному сайті
promo.michelin.ua Організатора 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. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
2.1. Для проведення Акції використовуються наступні Торгівельні Точки: Додаток 1
Правил.
2.2. Акція проводиться Організатором на всій території України згідно з п.2.1., окрім АР
Крим та тимчасово окупованих територій̆ (далі – «Територія проведення Акції»).
2.3. Акція проводиться у період з 15 березня 2021 року по 14 травня 2021 року включно
(далі – «Строк проведення Акції»).
2.3.1. Період придбання Продукції - з 15 березня 2021 року по 30 квітня 2021 року включно.
2.3.2. Період реєстрації на сайті - з 15 березня 2021 року по 14 травня 2021 року включно.
2.4. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торгівельною маркою
"MICHELIN!", яка імпортується ТОВ «МІШЛЄН УКРАЇНА» ".
2.5. Участь у Акції мають право приймати фізичні особи, які відповідають вимогам
встановленим п. 3 цих Правил, що придбали продукцію марки MICHELIN наступних
моделей:
PILOT SPORT 3, PILOT SPORT 4, PILOT SPORT 4 SUV, PILOT SPORT 4S, PILOT SUPER
SPORT, PILOT SPORT PS2, PILOT SPORT CUP 2, PRIMACY 3, PRIMACY 4, PRIMACY
SUV, комплектами з 4 (чотирьох) шин одного розміру, або 2 пари шин різних розмірів, якщо
цього вимагає технічна документація автомобілю (далі – "Продукція").
2.6. Купуючи Продукцію учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з
участю у Акції окрім безпосередньої ціни Продукції. Фонд Подарунків Акції (далі –
"Подарунки Акції") не формується з внесків учасників Акції.
2.7. Модерація – автоматизована або не автоматизована перевірка Учасниками Акції дій на
предмет повної відповідності даним Правилам.
3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

3.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, які
зареєстровані та проживають на Території проведення Акції.
3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 даних Правил та
належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від
виконання ними умов цих Правил:
3.3.1. працівники Організатора/Виконавця/Замовника Акції і будь-яких інших осіб, які
беруть участь у підготовці та проведенні Акції;
3.3.2. особи, віком до 18 (вісімнадцяти) років, обмежено дієздатні та недієздатні особи,
відповідно до чинного законодавства України.
3.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються:
3.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2. дотримуватися правил користування сайтом promo.michelin.ua (далі – "Сайт"), які
розміщені на Сайті;
3.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими
Правилами;
3.4.4. зберігати оригінали Спеціальних купонів на Продукцію, до моменту отримання
Подарунків Акції.
3.5. Беручи участь у Акції учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення
та повної згоди з цими Правилами.
3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в
Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора
та/Виконавця від обов’язку вручити Подарунок Акції і такий учасник Акції може втратити
право на отримання Подарунку Акції.
3.7. У випадку порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що
викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, учасник Акції
зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки у повному обсязі.
3.8. Організатор та Виконавець залишає за собою право відсторонити від участі в Акції
учасників Акції, які порушили обов’язки, передбачені у цих Правилах.
3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на
подальшу участь у Акції.
3.10 Учасник акції має право отримати 1 раз 1 подарунок за весь час проведення акції в
випадку виконання вимог даних Правил.
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
4.1. Для участі у Акції необхідно:
4.1.1. Протягом Періоду придбання Продукції (п 2.3.1) придбати Продукцію у Торгівельній
Точці (п. 2.1), яка вказана у пункті 2.5 Правил та отримати Спеціальний купон що
підтверджує факт придбання Продукції.
4.1.2. Зареєструвати Спеціальний купон протягом Строку проведення Акції (згідно п 2.3.2),
але не пізніше 14 календарних днів з моменту придбання акційної Продукції, шляхом
завантаження копії Спеціального купона у форматі png .jpg. або .png у відповідному полі
Сайту promo.michelin.ua. Реєстрація на Сайті здійснюється шляхом заповнення всіх
обов’язкових полів реєстраційної анкети: прізвище та ім’я, країна, номер мобільного
телефону, адреса електронної пошти, марка та модель транспортного засобу.
Для підтвердження реєстрації на сайті, учасник вводить смс код, отриманий в повідомленні
на номер мобільного телефону, вказаного при реєстрації.
Для отримання Подарунку Акції, учаснику необхідно попередньо підтвердити адресу
електронної пошти, перейшовши за посиланням в листі, для отримання електронного
сертифіката та завантажити копії паспорту та ІПН, для відображення Подарунків у
податковій звітності, а саме за формою №1-ДФ.
Протягом 3 (трьох) робочих днів після реєстрації Спеціального купона на номер учасника
буде надіслано SMS-повідомлення з підтвердженням про реєстрацію його як учасника

Акції та успішну реєстрацію його Спеціального купону, або ж з відмовою у реєстрації з
уточненням деталей відмови.
4.1.3. Зберігати оригінали Спеціальних купонів, що зареєстровані на Сайті
promo.michelin.ua до моменту вручення Подарунків Акції.
4.2. Виконавець Акції не несе відповідальності за несправності мережі та інші обставини,
що унеможливлюють та/або сповільнюють процес направлення Спеціальних купонів у
визначений строк.
4.3. Один Спеціальний купон може бути зареєстровано для участі в Акції лише один раз.
Повторна реєстрація одного і того ж самого Спеціального купону не допускається.
4.4. Всі здійснені реєстрації мають бути підтверджені наявними оригіналами Спеціальних
купонів від Продукції. У разі неможливості пред’явити та/або не відповідності оригіналу
Спеціального купону з завантаженою на сайт копією цього Спеціального купону,
відповідний переможець Акції позбавляється права на належний йому Подарунок Акції.
При цьому не братиметься до уваги кількість помилок та будь-які їх причини (проблеми з
копіюванням, розлади уваги тощо).
4.5. Реєстрація та Модерація Спеціальних купонів забезпечується Виконавцем Акції.
4.6. Реєстрація Спеціальних купонів не дає особі права вважатися учасником Акції в
наступних випадках і не дає права на участь в визначенні переможців Акції, якщо вона
здійснена з порушенням умов цих Правил, зокрема:
4.6.1. якщо дані при реєстрації Спеціального купону не містять копії Спеціального купону
у форматі .png, .jpg, .pdf;
4.6.2. якщо дані при реєстрації Спеціального купону не можуть бути ідентифіковані: не
містять всі елементи або містять їх в невірному форматі; містять зайві пропуски/пробіли,
символи;
4.6.3. якщо реєстрація Спеціального купону здійснена учасником Акції з порушенням
строків та/або інших обмежень, що встановлені цими Правилами;
4.6.4. якщо реєстрація Спеціального купону здійснюється учасником Акції масово, тобто
протягом однієї хвилини більше ніж 5 (п’ять) разів, та/або з використанням комп’ютерних
програм;
4.6.5. якщо учасником Акції вже було зареєстровано такий Спеціальний купон
4.6.6. якщо за вказаним номером телефону та/або ІПН учасника акції вже було
зареєстровано Спеціальний купон.
4.6.7 якщо завантажені фотографії або скан копію паспорту, ІПН не чіткі, не має можливості
прочитати данні
4.7. Впродовж Строку проведення Акції учасник Акції має право зареєструвати не більше
1 (одного) Спеціального купону з урахуванням наступних обмежень для забезпечення
об’єктивного розподілу фонду Подарунків Акції:
4.7.1. Один учасник Акції може зареєструвати не більше 1 (одного) коректного
Спеціального купону протягом періоду проведення Акції. Ідентифікація учасників Акції
здійснюється Виконавцем Акції за допомогою унікального номеру мобільного телефону,
який було вказано при реєстрації на Сайті та IПН учасника.
4.7.2. У випадку виявлення спроби реєстрації учасником Акції більше 1 (одного) коректного
Спеціального купону або 1 (одного) і більше неіснуючих та/або некоректних Спеціальних
купонів, або вчинення будь-яких інших дій, що суперечать цим Правилам, Виконавець має
право прийняти рішення щодо автоматичного блокування можливості реєстрації
Спеціальних купонів таким учасником Акції для подальшої участі в Акції.
4.8. Вимоги до Спеціального купону:
4.8.1. зображення (фотографія або скан-копія у форматі .png, jpg, .pdf) має бути чіткою,
оригінал Спеціального купону має бути без пошкоджень;
4.8.2. Спеціальний купон має містити таку інформацію: дата покупки, назва, ІПН, юридична
особа та адреса Торгівельної Точки (область, місто), модель та діаметр шин, сума покупки.
4.9 У разі, якщо учасником були завантажені скан-копії паспорту чи ІПН поганої якості (
не чіткі, не має можливості прочитати номера документів, текст і тп), Організатор або
Виконавець акції залишають за собою право вимагати у учасника завантаження скан-копій

відповідних документів належної якості. Після вимоги Організатора/Виконавця
завантажити документи належної якості, учасник повинен завантажити їх у відповідному
полі Сайту promo.michelin.ua/u у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання
такої вимоги. Виконавець має право відмовити учаснику у праві участі в Акціі у випадку не
надання скан-копій документів належної якості у 5 (п’яти) денний строк.
5. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ.
5.1. Фонд Подарунків Акції складають:
5.1.1. Гарантований подарунок Акції – "Паливний сертифікат АЗК ОККО номіналом у 1000
(одну тисячу) гривень" (далі – «Гарантований Подарунок Акції», «Сертифікат»), строк дії
Сертифікату – 1 рік з моменту його отримання. Загальна кількість Подарунків складає 1560
(одна тисяча п’ятсот шістдесят) одиниць,
5.1.2. Сертифікат можна використати виключно для оплати палива на АЗК ОККО. У
випадку, якщо загальна вартість послуг на АЗК, перевищує розмір номіналу Гарантованого
Подарунок Акції, Учасник здійснює доплату у вигляді різниці загальної вартості послуги
та номіналу Сертифікату. У випадку, якщо загальна вартість послуги не перевищує номінал
Сертифікату, залишок номіналу може бути використаний Учасником далі у рамках строку
дії Сертифікату.
5.2. Організатор та Виконавець не несуть будь-яких обов'язків та відповідальності і не
здійснюють компенсацій у зв'язку з подальшим використанням Подарунку Акції. Всі
витрати, пов’язані подальшим використанням Подарунку Акції, такий переможець Акції
несе самостійно, в тому числі відносно особи, що його супроводжує.
5.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і складає зазначену вище у п. 5.1 Правил
кількість.
5.4. Фонд Подарунків Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і
використовується виключно для надання Подарунків Акції переможцям Акції.
6. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ГАРАНТОВАНИХ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ.
6.1. Порядок вручення Гарантованих Подарунків Акції:
6.1.1. Подарунки Акції вручаються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання
від Учасника коректних документів та персональних даних для відправки Подарунку,
шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту Учасника із штрих-кодом
паливного Сертифікату. Учаснику необхідно попередньо підтвердити адресу електронної
пошти, перейшовши за посиланням в листі, для отримання електронного сертифіката.
6.1.2. Переможець Акції має право заявити про свою відмову від отримання належного
йому Гарантованого Подарунку Акції.
6.1.3. Вручення Подарунку Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право
згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами.
6.2. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за
подальше використання переможцями Акції Подарунків Акції після їх вручення та/або за
неможливість відповідним переможцем Акції скористатись наданим Подарунком Акції з
будь-яких причин. З моменту вручення Подарунку Акції переможцям Акції
Організатор/Виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за життя, здоров’я та
безпеку переможців Акції під час реалізації Подарунків Акції, тощо та не беруть участі у
вирішенні суперечок з цього приводу.
6.3. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів
є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов,
передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного переможця Акції права на
одержання належного йому Подарунку Акції. При цьому, переможець Акції вважається
таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунку Акції та не має права на
одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
6.4. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунків Акції не передбачена.
7. ТЕХНІЧНІ УМОВИ.

7.2. Технічна підтримка Акції здійснюється за телефоном: 0 800 31 36 21 в робочі дні, з
09:00 години до 18:00 години протягом Строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних
телефонів по Україні безкоштовні. У випадку проблем з електронним сертифікатом
підтримка здійснюються за телефоном 0 800 505118.
7.3. Всі учасники Акції самостійно сплачують будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з
участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею
Інтернет для реєстрації Спеціального купону, так і для отримання будь-якої інформації про
Акцію).
7.4. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей
участі у Акції будь-кого з учасників Акції.
8. ІНШІ УМОВИ.
8.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті promo.michelin.ua.
8.2. Організатор/Виконавець/ не несуть відповідальності за:
8.2.1. не ознайомлення з даними Правилами Акції;
8.2.2. не ознайомлення з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання;
8.2.3. не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції
відомостей/документів, необхідних для отримання Подарунків Акції у строки, встановлені
для їх надання з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від
Організатора/Виконавця Акції причин;
8.2.4.
невиконання,
не
належне
виконання,
несвоєчасне
виконання
учасниками/переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
8.2.5. несвоєчасне подання, втрату чи пошкодження переможцями Акції Спеціального
купона. Пошкоджені та/або фальсифіковані Спеціальні купони не беруть участі в Акції;
8.2.6. усі Спеціальні купони, що є пошкодженими чи на яких є ознаки будь-якого втручання,
або ті, що будуть викликати у Організатора сумніви щодо їх справжності, вважатимуться
недійсними. Організатор залишає за собою право провести експертизу пред’явлених
Спеціальних купонів Продукції для визначення їх достовірності. Рішення Організатора
стосовно достовірності пред’явлених Спеціальних купонів Продукції буде остаточним;
8.2.7. неотримання Подарунків Акції переможцем Акції, що сталося не з вини
Організатора/Виконавця;
8.2.8. за наслідки використання Подарунків Акції;
8.2.9. будь-які збої в роботі сайту promo.michelin.ua, помилки операторів електронного,
телефонного чи мобільного зв’язку, технічні сбої Інтернет провайдерів, технічні проблеми
з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, в тому числі
(але не виключно): за затримки SMS-повідомлень, затримки повідомлень електронної
пошти, а також будь-які інші технічні збої в роботі операторів мобільного зв’язку, що
виникли не з вини Виконавця чи Організатора;
8.2.10. за неможливість учасника Акції взяти участь у заходах в рамках Акції з причин, які
не залежні від Виконавця/Організатора Акції.
8.4. Беручи участь в Акції, учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
8.4.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або
призупинити/припинити Акцію;
8.4.2. Учасник/переможець Акції можуть отримувати повідомлення пов’язані з Акцією, в
тому числі щодо результатів визначення переможців Акції на e-mail адресу, що вказана
учасником Акції при реєстрації на Сайті, або за допомогою SMS-повідомлень на номер
телефону, який було вказано при реєстрації на Сайті.
8.5. Беручи участь у Акції учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну згоду
на здійснення Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами збору
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. Персональні дані учасників Акції будуть
використовуватися виключно Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними
особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з
проведенням Акції та вручення Подарунків Акції, і не будуть надаватись жодним третім
особам для цілей, не пов’язаних Акцією. Такі дані будуть зібрані та занесені в базу
персональних даних, власником такої бази є Організатор Акції. Відносно всіх персональних
даних, наданих учасниками Акції, Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними
особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних у
відповідності до Закону України "Про захист персональних даних".
8.6. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові
переговори або інші контакти з учасниками/переможцями Акції, окрім випадків,
передбачених цими Правилами.
8.7. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення
переможців Акції та/або розподілу Подарунків Акції між переможцями Акції.
8.8. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заявки
на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі,
яка підроблює та/або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції
або іншим чином порушує ці Правила Акції.
8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами,
неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,
фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною,
неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у
виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції,
Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до даної Акції.
8.11. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного
законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення
приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з проведенням
Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.
8.12. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового
виконання даних Правил.
8.13. Дана Акція не є лотереєю та/ або послугою у сфері грального бізнесу.
8.14. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та/або
Виконавцем Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення
Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції та
оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде
спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
8.15. 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.
8.16. У всіх суперечностях, що можуть виникнути з приводу питань, які не врегулюванні
цими Правилами, Організатор та Учасник Акції керуються нормами чинного законодавства
України.
Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті https://promo.michelin.ua

Додаток 1
До ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ АКЦІЇ
«Заправся з шинами MICHELIN!»

Назва ТТ

місто

адреса

Лучшие автошины (АВИТЕХ)

Запоріжжя

вул. Глісерна, буд. 8 А

ДЖЕТ ТАЕРС

Київ

вул.Челябинская, 10

ШипШина

Львів

Львів, Городоцька, 357

ШипШина

Львів

Львів, Городоцька, 190

ШипШина

Рівне

Рівне, Млинівська, 26

ШипШина

Львів

Львів, Пасічна, 153

ШипШина

Львів

Львів, Б. Хмельницького, 217

ШипШина

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ, Галицька, 203а

ШипШина

Вінниця

Вінниця, Київська, 18

ШипШина

Житомир

Житомир, Вокзальна, 8

ШипШина

Хмельницький

Хмельницький, Кам`янецька, 137

ШипШина

Біла Церква

Біла Церква, Фастівська, 28

ШипШина

Київ

Київ, вул. Пухівська, 1-Б

ШипШина

Миколаїв

Миколаїв, Троїцька, 240/5

ШипШина

Чернігів

Чернігів, Громадська, 51

ШипШина

Луцк

Луцьк, вул. Домни Гордіюк, 36

ШипШина

Рівне

Рівне, Відінська, 5-в

ШипШина

Вінниця

Вінниця, Глеба Успенського, 91

ШипШина

Біла Церква

Біла Церква, Леваневського, 130 В

ШипШина

Херсон

Херсон, Нестерова, 2В

ШипШина

Кропівницький

Кропивницький, Ярослава Мудрого, 60

ШипШина

Тернопіль

Тернопіль, с. Великі Гаї, вул. Об'їзна, 27а

REZINA.UA

Київ

вул. Глубочицкая, 101

ТОВ "ЕС-ШИНА"

Харків

м. Харків, вул. Академіка Білецького, буд. 34

ТОВ "ЕС-ШИНА"

Київ

вул.Чорноморська.буд.9

ТОВ АПЕКС ТРЕЙД

Одеса

ул.Балковская 130

ТОВ "Шина Микс"

Киев

Військовий проїзд 1

ТОВ "Інтерциклон"

Киев

ул. Здолбуновская 7-Б

ТОВ "КИЇВШИНТОРГ"

Киев

ул. Старосельская 1

ФОП ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

Киев

пр. В.Лобановского 196 Б

ФОП ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

Одесса

Николаевская дорога, 124а

ФОП ШЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

Одесса

Гайдара 41а

ПП "ГЛОБАЛ"

Вінниця

вул. Тиврівське шосе, буд. 2 - 3

ТОВ "АСГАРД МАРВЕЛ"

Чернівці

вул. Дзержика, буд. 57

ПП "АСВА"

Київ

вул. Богатирська, буд. 11

ТОВ "Аквилон-Торг"

Київ

ул. Деревообрабатывающая 5

ТОВ "Аквилон-Торг"

Харків

ул. Тарасовская 3

ТОВ "Аквилон-Торг"

Харків

ул. Шевченко 58

ТОВ "СУМИЗАПЧАСТИНА"

Суми

вул.Героїв Крут,17

ТОВ "О-ШИНА"

с.Подвірки

Сумський шлях, 9Г

ПП "Кристина Авто"

Кременчук

вул. Велика Набережна, буд. 63

ПП "Талисман"

Краматорськ

вул. Дніпровська, буд. 3 А

ПНВП "Стерх"

Полтава

вул. Київське шосе, буд. 29

ТОВ "Родал"

Слов'янськ

Олекси Тихого, 23

ТОВ "ТПК ТЕХКОМПЛЕКТ"

Мариуполь

віл Метрополитська 163

ТОВ "ХІМСТАЛЬКОМПЛЕКТ"

Днепр

ул. Курсантская 5а

ТОВ "ТАљРС КЛАБ"

Запорожье

ул. Кривая бухта 2

ТОВ "ДІМ"

Кривой Рог

ул. Волгоградская 6а

ТОВ "ДІМ"

Кривой Рог

ул. Каховская 31

ТОВ "ШИНОМАН"

Кривой Рог

ул. Толбухина 18а

ТОВ "ШИНОМАН"

Кривой Рог

ул. Светлова 9

