
Офіційні правила участі в Акції «Бонус для клієнта» 

1. Загальні положення. 

1.1. Це офіційні правила (далі за текстом - Правила), які визначають порядок проведення та умови 

участі в Акції «Бонус для клієнта» (далі - Акція). 

1.2. Акція проводиться у відповідності до норм законодавства України та відповідно до ПК 

України на безкоштовних засадах юридичними особами з метою реклами їхнього товару (платної 

послуги), сприяння їх продажу (надання), при цьому організатор витрачає на це свій прибуток 

(дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України). 

1.3. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного і належного 

ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззастережну згоду  з 

умовами, викладеними у цих Правилах. 

1.4. Дані правила можуть бути змінені або доповнені організатором акції в односторонньому 

порядку без будь-якого спеціального повідомлення учасників Акції. Всі зміни / доповнення до цих 

Правил вносяться шляхом їх публікації в Інтернеті за адресою розміщення даних правил (п. 1.5.). 

Зміни / доповнення вступають у силу з дня їх опублікування. 

1.5. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернет на офіційному сайті Організатора за адресою: 

parallel.ua 

1.6. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови даних Правил, предмет їх змін чи 

доповнень. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до даних правил  

означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями. 

1.7. Дані Правила є доповненням до офіційних правил програми лояльності «КартБланш». 

2. Організатор Акції. 

2.1. Організатором Акції виступає оператор роздрібної реалізації нафтопродуктів через мережу АЗК 

«Параллель» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Параллель-М ЛТД», 69091, м. 

Запоріжжя, б. Шевченка, 71а, к. 901. (далі за текстом - Організатор). 

3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції. 

3.1. Період проведення Акції: з 7:00 01.12.2017 до 23:59:59 28.02.2022 включно (далі за текстом - 

період Акції). 

3.2. Акція проводиться на всіх АЗК «Параллель», крім Автономної республіки Крим та зони 

проведення АТО (далі за текстом - місце проведення Акції). Перелік АЗК, що беруть участь в Акції, 

викладені у Додатку 1. 

3.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення  Акції 

виповнилося 18 років, які виконали умови Акції. 

3.4. Учасниками Акції є учасники програми «КартБланш», яка діє на АЗК «Параллель», згідно з 

офіційними правилами програми «КартБланш», відповідають вимогам, зазначеним у цих 

Правилах, і належним чином виконали умови цих Правил. 

3.5. Для прийняття участі в Акції необхідно: 

А) Бути клієнтом програми лояльності «КартБланш» (картки КартБланш або MaxBonus)  та 

здійснити не менше 1 пальної транзакції за             4-6 місяців до старту пропозиції і зробити покупку 

пального в обсязі літрів, зазначеному в повідомленні (sms, viber, push) у період проведення Акції; 

або 

Б) Приєднатися до програми лояльності «КартБланш» (картки КартБланш або MaxBonus) у період 

проведення Акції та здійснити не менше однієї пальної транзакції протягом 30 календарних днів з 

моменту реєстрації картки в системі. Клієнти, які приєдналися до програми лояльності 

«КартБланш» у період проведення Акції, які виконали умови для участі в Акції, беруть участь не 

раніше ніж 31 день з моменту першої пальної транзакції карткою після отримання відповідного 



повідомлення (sms, viber, push) і не                пізніше дня закінчення Акції . 

3.6. Акція включає в собі одну з Пропозицій, яка присвоюється картці Учасника на початку 

кожного календарного місяця (з 01 до 05 числа) методом випадкової вибірки чисел програмним 

забезпеченням програми лояльності. 

3.7. Учасник Акції, зазначений у п. А п. 3.5. отримує від Організатора на початку кожного 

календарного місяця (з 01 до 05 числа) повідомлення (sms, viber, push) з інформацією про 

Пропозицію в рамках Акції. Також діюча пропозиція доступна у особистому кабінеті учасника 

програми лояльності або мобільному додатку Parallel. 

 

3.8. Учасник Акції, зазначений в п. Б п. 3.5. отримує від Організатора після 30 дня з дня першої 

пальної транзакції карткою смс повідомлення (sms, viber, push) з інформацією про Пропозицію в 

рамках                         Акції. Обмеження: в Акції беруть участь всі картки «КартБланш» (картки КартБланш або 

MaxBonus), з наявним дійсним номером мобільного телефону, наданого при реєстрації картки 

«КартБланш». 

 

3.9. У разі зміни умов пропозиції Учасник отримує відповідне  повідомлення (sms, viber, 

push) з інформацією про актуальну Пропозицію в рамках Акції. 

 

3.10. З умовами діючої акційної пропозиції Учасник може ознайомитися в особистому 

кабінеті учасника програми лояльності, мобільному додатку  Parallel або за телефоном 0 800 50 

3333. 

3.11. Участь в Акції обмежено для дієздатних і недієздатних осіб та здійснюється відповідно 

до  чинного законодавства України. 

4. Умови участі та заохочення Акції. 

4.1. В Акції беруть участь тільки покупці, які розраховуються на АЗК за пальне готівкою або 

банківською картою разом з карткою «КартБланш» або MaxBonus, яка бере участь в Акції. 

4.2. Виконуючи умови Акції, Учасники отримують гарантовані заохочення у вигляді винагороди, 

зазначеної в тексті отриманого (sms, viber, push) повідомлення на вказаний при реєстрації картки 

«КартБланш» або MaxBonus номер мобільного телефону, за кожен придбаний літр пального згідно 

умов  Пропозиції в рамках Акції (далі за текстом - Заохочення). 

4.3. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції виконати умови придбання бензину, 

дизпалива або газу згідно умов, зазначених у текстовому повідомленні, надавши при розрахунку 

касиру на АЗК картку «КартБланш» (далі в тексті - Акційна покупка). Примітка: 

Якщо покупець пального на АЗК не є учасником програми «КартБланш», він може отримати її 

безкоштовно в момент здійснення покупки на АЗК, заповнити анкету і приєднатися до участі в 

програмі «КартБланш» і участі в Акції відповідно до умов р. 3. 

4.4. У разі, якщо під час здійснення покупки на АЗК клієнт виконує умови інших акцій, що 

проводяться організатором, заохочення можуть підсумовуватися і нараховуватися на картку 

«КартБланш» або MaxBonus  у                  вигляді бонусів. 

4.5. У випадку, якщо під час здійснення покупки на АЗК клієнт виконує умови інших Пропозицій, 

пропонованих організатором в рамках Акції, заохочення не сумуються, а нараховуються на картку 

«КартБланш»  або MaxBonus у вигляді бонусів за Пропозицією, вказаною в тексті отриманого 

текстового         повідомлення (sms, viber, push). 

4.6. Кількість придбаного в рамках Акції бензину і дизельного пального підсумовується,        придбання 

газу враховується окремо. 

4.7. Нарахування бонусів за купівлю пального, яке не підпадає під умови Акції, а саме: за обсяг 

менший, ніж передбачено умовами отриманого текстового повідомлення (sms, viber, push), 

здійснюється за звичайними умовами програми лояльності «КартБланш» або MaxBonus і 

відповідно до інших проведених організатором акцій. 



4.8. Організатором не розглядаються претензії учасників щодо компенсації вартості Заохочення 

грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку небажання або неможливості 

учасника ним скористатися з будь-яких можливих причин. 

4.9. Організатор рекомендує протягом періоду Акції зберігати касові чеки, що підтверджують 

купівлю учасником пального або товарів з магазину з карткою «КартБланш»  або MaxBonus у 

період проведення Акції. 

4.10.  У рамках Акції Учасник Акції отримує від Організатора Акції текстове                         повідомлення (sms, 

viber, push) до Пропозиції та умовами отримання знижки. 

4.11. Отримані знижки за Пропозицією в рамках Акції нараховуються бонусами на картку 

«КартБланш» або MaxBonus  відразу після здійснення кожної акційної заправки. Списання 

акційних бонусів можливе через 5 хвилин після проведення касової операції. 

4.12. У разі тимчасової відсутності зв'язку з сервером акції бонуси нараховуються наступної доби 

після здійснення заправки, відповідно списання акційних бонусів можливе тільки наступної доби 

після здійснення заправки. 

4.13. Касовий чек, при виконанні умов Акції, є підтвердженням придбання пального, участі в                                   Акції 

та є носієм інформації про кількість нарахованих клієнту бонусів. 

4.14. У період проведення рекламної Акції надання знижки носить невибірковий характер, 

користувачами реклами є невизначене коло осіб. 

4.15. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного і належного 

ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззастережну згоду  з 

умовами, викладеними в правилах участі, розміщених на сайті: parallel.ua. 

4.16. Учасник Акції отримує заохочення відповідно до Пропозиції, зазначеної в текстовому 

повідомленні (sms, viber, push), а також заохочення, передбачені іншими чинними на АЗК акціями, 

умови яких ним виконуються. 

5. Інформація / персональні дані / особисті немайнові права. 

5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає і висловлює: 

5.2. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у рамках 

проведення Акції, згідно з цими Правилами, включаючи такі дії, як збір, реєстрація, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, 

реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, зокрема і з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем, з метою реалізації вимог податкового законодавства 

України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та 

маркетингових досліджень; 

5.3. Свою згоду на використання Організатором наданої ним в рамках участі в Акції інформації з 

маркетинговою та/або рекламною цілями, зокрема, на використання його імені, прізвища, 

зображення, інтерв'ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом публікації / розповсюдження / 

оповіщення в засобах масової інформації, в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в 

мережі Інтернет, а також для передачі інформації, sms, viber, push-повідомлень (в т.ч. рекламного 

характеру) про наступні активності Організатора, повідомлень і т.п., на номер мобільного 

телефона / адресу, вказані Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за 

територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від 

отримання sms, viber, push-повідомлень (зокрема й Рекламного характеру) про наступні 

активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. 

5.4. Свою згоду на використання його персональних даних Організатором будь-яким способом, що 

не суперечить законодавству України. 

5.5. Всі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення 

Акції або у зв'язку з проведенням акції - належать Організатору. Організатор має право 

використовувати зазначені матеріали на свій розсуд в межах, передбачених цими Правилами та 



які відповідають чинному законодавству України; 

5.6. Шляхом участі в Акції Учасники свідчать, що їх узгодження / дозволи, визначені в цих 

Правилах, є безумовними і належними, такими, які надають можливість зробити висновок про їх 

надання, в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних». 

6. Обмеження. 

6.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини. 

6.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність учасників скористатися  заохоченнями 

Акції не з вини Організатора. 

6.3. Організатор залишає за собою право не вступати і не вести письмові переговори з  Учасниками. 

6.4. Всі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що             не 

підлягають оскарженню. 

7. Інші умови. 

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме 

можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до 

запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих 

Правил та зобов'язується їх виконувати. 

7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника 

від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання заохочень, 

передбачених цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на отримання від 

Організатора Акції будь-якої компенсації. 

7.3. Організатор не несе обов'язків щодо відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому              числі 

транспортних, телефонних, понесені учасником під час участі в Акції. 

7.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань 

Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками  

Акції і прав на отримання акційних заохочень. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за 

визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.6. Процедура визначення одержувачів заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на                              ризику 

грою, і не переслідує мети отримання прибутку. 

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції 

Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. 

7.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за адресою: 

www.parallel.ua, за телефоном: 0800-50-3333 (дзвінки зі стаціонарних, мобільних телефонів у межах 

України безкоштовні). 

http://www.parallel.ua/


Додаток 1. 
 

 

Перелік АЗК, що беруть участь в Акції: 
 
 

Город Адреса 

с. Богуслав Павлоградський р-н, с. Богуслав, вул. Лінійна, 1а 

Павлоград м. Павлоград, вул. Дніпровська, 332 б 

Бахмут м. Бахмут, вул. Незалежності, 220 

Бахмут м. Бахмут, вул. Горбатова, 80 

Волноваха м. Волноваха, вул. Чижевського, 173а 

Гірник м. Гірник, вул. Чкалова, 53 

смт Зарічне смт. Зарічне, вул. Бульварна, 1 а 

Костянтинівка м. Костянтинівка, вул. Мирошниченко, 93 

Костянтинівка м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 101 

Краматорськ м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 11а 

Краматорськ м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 29а 

Краматорськ м. Краматорськ, смт. Ясногірка, вул. Надії, 1 в 

с. Красна Поляна с. Красна Поляна, вул.Матросова, 80 

Покровськ м. Покровськ, вул. Захисників України, 2а 

Покровськ м. Покровськ, вул. Захисників України, 130а 

Лиман м. Лиман, вул. Свободи, 81 а 

Курахове м. Курахове, просп. Запорізький, 1б 

Курахове м. Курахове, просп. Запорізький , 2з 

Маріуполь м. Маріуполь, вул. Флотська, 212 

Маріуполь м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 8 

Маріуполь м. Маріуполь, вул. Голубенко, 1 

Маріуполь м. Маріуполь, вул. Олімпійська, 77а 

Маріуполь м. Маріуполь, просп. Металургів, 108 

Маріуполь м. Маріуполь, просп. Карпова, 12 

смт. Новотроїцьке смт. Новотроїцьке, пров. Асфальний, 1 

с. Ольгінка с. Ольгінка, вул. Заводська, 9а 

с. Райгородок с. Райгородок, вул. Виноградна, 48 

Святогірськ м. Святогірськ, вул. Курортна, 5 

Селідове м. Селідове, вул. Загородня, 1а 

Сергіївка с. Сергіївка, вул. Зарічна, 65 

Слов'янськ м. Слов'янськ, вул. Ярослава Мудрого, 24а 

Слов'янськ м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 1 

Слов'янськ м. Слов'янськ, вул.Добровольського,13 

Слов'янськ м. Слов'янськ, тр. Київ-Должанський, 14 

с. Старомлинівка с. Старомлинівка, вул. Вел.Набережна, 2 в 

смт. Черкаське смт. Черкаське, вул. Шевченко, 15 

Василівка м. Василівка, бул. Центральний, 41б 



Запоріжжя м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3 

Запоріжжя Запорізький р-н, с. Нове Запоріжжя, вул. Першотравнева, 1г 

Запоріжжя Запорізький р-н, с. Бабурка, вул. Садова, 1б 

Запоріжжя Запорізький р-н, с. Бабурка, вул. Міська ,1а 

Запоріжжя Запорізький р-н, с. Сонячне, вул. Сонячне шосе, 4 

Запоріжжя Запорізький р-н, с. Новоолександрівка, вул.Ювілейна,79 

Мелітополь Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Мира, 60 

Мелітополь Мелітопольский р-н, с. Нове, вул. Степова, 3 

Мелітополь м. Мелітополь, вул. Воїнів- інтернаціоналістів, 7 

Мелітополь м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 279а 

Токмак м. Токмак, вул. Володимирівська, 37 а 

Лисичанськ м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, 98б 

Лисичанськ м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, 311 

Лисичанськ м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 34 

Лисичанськ м. Лисичанськ, вул. Червона, 2 

смт Новоайдар смт. Новоайдар, пров. Незалежності, 16 

смт Новоайдар смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 64 в 

смт Новопсков смт. Новопсков, вул. Українська, 214 

с. Передільське Станично-Луганський р-н, с. Передільське, вул. Центральна, 1б 

Сєвєродонецьк м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37ж 

Сєвєродонецьк м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 63 

 


