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გალფისა და Mastercard-ის
აქციის წესები და პირობები
გადაიხადე Apple Pay-ით ან NFC მობილური საფულით და Mastercard-ით გალფის
ბენზინგასამართ სადგურებზე და მიიღე საწვავის ვაუჩერი
2019 წლის 6 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით გამოიყენე Apple Pay შენს
iPhone-ზე და Apple Watch-ზე ან NFC მობილური საფულე და გადაიხადე Mastercard-ით
საქართველოში არსებულ გალფის ავტოგასამართ სადგურებზე და მიიღე ყოველ
50 ლარიანი საწვავის შენაძენზე 5 ლარის საწვავის ვაუჩერი.
ვინ იღებს აქციაში მონაწილეობას?
•
აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მობილური მოწყობილობის
მფლობელებს, რომლებიც გადახდისას იყენებენ Apple Pay-ის Mastercard ბარათით.
•
NFC მობილური მოწყობილობის მფლობელებს, რომლებსაც მობილურ
საფულეზე მიმაგრებული აქვთ Mastercard ბარათი
რომელი ბარათები მონაწილეობს აქციაში:
აქციაში მონაწილეობს მხოლოდ:
•
საქართველოში ბანკის, თიბისის, ვითიბისა და ლიბერთი ბანკის
მიერ გაცემული Mastercard ბარათი, რომელიც დამატებულია მობილურ
საფულეში
რომელი მობილური საფულეები მონაწილეობს აქციაში?
•
აქციაში მონაწილეობს Apple Pay Mastercard ბარათით
•
TBC, BOG და VTB ბანკის მობილური საფულე Mastercard ბარათით
როგორ დავამატოთ ბარათი Apple Pay-ზე?
Masteracrd-ის Apple Pay-სთან დაკავშირება მარტივია:
iPhone:
•
გახსენი აპლიკაცია Wallet.
•
დააჭირე ნიშანს «+» მარჯვენა ზედა კუთხეში.
•
iTune-ის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი.
•
ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის
კამერის გამოყენებით.
Apple Watch
•
გახსენი iPhone-ზე აპლიკაცია Watch.
•
შედი განყოფილებაში «Wallet & Apple Pay» და აირჩიე პუნქტი «Add Credit or Debit
Card».
•
iTune-ზის ანგარიშთან მიბმული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის
დასამატებლად შეიყვანე მისი უსაფრთხოების კოდი.
•
ან აირჩიე «Add a different card» და დაასკანერე ბარათის ინფორმაცია iPhone-ის
კამერის გამოყენებით
როგორ და სად შემიძლია საწვავის ვაუჩერის მიღება და გამოყენება?
•
საწვავის ვაუჩერის მიღება შეგიძლია საქართველოში არსებული გალფის
ბენზინგასამართ სადგურზე, მინიმუმ 50 ლარის საწვავის შეძენისას, ქვითარზე
მობილური გადახდის დადასტურების შემდეგ.
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საწვავის ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია ავტოგასამართ სადგურებზე
საქართველოს მასშტაბით.
•
აქციაში მონაწილეობს Gulf-ის ყველა ავტოგასამართი სადგური:
https://gulf.ge/ge/map
როგორ ანგარიშდება ვაუჩერები?
•
50-99 ლარის ღირებულების შენაძენზე მიიღებთ 5 ლარიან ვაუჩერს
•
100-149 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 10 ლარიან ვაუჩერს
•
150-199 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 15 ლარიან ვაუჩერს
•
200-249 ლარის ღირებულების შენაძენზე - 20 ლარიან ვაუჩერს
•
და ა.შ. ………
•
500ლარის და მეტი ღირებულების შენაძენზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 50
ლარიანი ვაუჩერის მიღება
რამდენი ხნის განმავლობაშია შესაძლებელი ვაუჩერის განაღდება?
•
ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია 2019 წლის 31 დეკემრის ჩათვლი
რომელი საწვავის შეძენა შემიძლია ვაუჩერით?
ვაუჩერით შესაძლებელია შეიძინოთ შესაბამისი ნომინალის ღირებულების
ნებისმიერი ტიპის საწვავი, გალფის ნებისმიერ ავტოგასამართ სადგურზე.
რა უნდა ვიქონიო თან ვაუჩერის განაღდებისას ?
ვაუჩერის განაღდებისას აუცილებელია ვაუჩერს თან ერთვოდეს საბანკო
ტერმინალის ჩეკი, რის საფუძველზეც გაიცა ეს ვაუჩერი.
რამდენი ვაუჩერის გამოყენება შემიძლია დღეში?
ვაუჩერის განაღდებისასა მათი რაოდენობა შეუზღუდავია
შემიძლია თუ არა ვაუჩერის თანხაზე გადაცვლა?
ვაუჩერის თანხაზე გადაცვლა არ არის შესაძლებელი
ვაუჩერით საწვავის შეძენის შემთხვევაში შემიძლია თუ არა „გალფ ქლაბის“
ბარათის გამოყენება და ქულების დაგროვება?
ვაუჩერის გამოყენების დროს შესაძლებელია Gulf Club-ის ბარათის გამოყენება.
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