
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Марафон вигоди» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Ці Офіційні правила акції (далі – Правила) визначають порядок 

проведення та умови участі в акції «Марафон вигоди» (далі – Акція). 

1.2. Беручи участь в Акції, 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 «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛДТ», код ЄДРПОУ 24316073, 

адреса: 69091, Запоріжжя, бул. Шевченка, 71а, та Партнери Організатора (далі по 

тексту Організатор); 

- Учасник – це фізична особа, яка бере участь в Акції «Марафон вигоди», 

згідно умов, що встановлює Організатор;  

- Програма лояльності КартБланш – комплексна система заходів, що регулює 

взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої є 

можливість накопичувати бонуси та отримувати винагороди; 

- Картка КартБланш – пластикова картка з особовим номером та штрих-

кодом, яка дає можливість Учаснику накопичувати бонуси за придбання 

пального, товарів і послуг на АЗК «Parallel» та партнерів та використовувати 

бонуси для отримання винагород; 

- Додаткові бонуси – одноразова спеціальна пропозиція, що назначається на 

бонусну картку Картбланш та активується автоматично; 

- Акційний товар – товар або послуга, визначені Організатором; 

- Знижка на акційний товар – одноразова спеціальна пропозиція, що 

назначається на бонусну картку Картбланш при купівлі акційного товару 

Учасником акції на протязі 1 години після здійснення акційной заправки 

пальним; 

- Придбання Учасником товарів та послуг зі знижкою – надання знижки 

(зменшення вартості товарів) у розмірі 25%, 30%, 50%, 99,99%. Під знижкою 

99,99% мається на увазі придбання Акційного товару за ціною 0,10 грн. з ПДВ. 

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 Організатора http://parallel.ua. 

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.УМОВИ УЧАСТІ ТА ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ 

 

2.1. Учасниками Акції є власники зареєстрованих карток КартБланш, які 

виконали умови Акції, передбачені цими Правилами. 

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

проведення Акції виповнилось 18 років, що постійно проживають на території 

http://parallel.ua./


України. 

2.3. В Акції беруть участь лише покупці, які розраховуються на АЗК за пальне 

готівкою або банківською карткою. Наявність зареєстрованої картки КартБланш 

для отримання заохочення є обов’язковою. 

2.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

2.5. Для участі в Акції Учасники повинні в повній мірі виконати умови цих 

Правил. 

2.6. Перелік АЗК, що беруть участь у Акції, наведено в Додатку 1 до цих 

Правил. 

2.7. Період проведення Акції з 07:00 01.10.2020 до 23:40 31.12.2020 (далі у 

тексті Період акції) 

2.8. Винагородою участі в Акції є додаткові та головні заохочення. 

2.9. Загальний подарунковий фонд Акції складає 5 000 000 грн. 

2.10. В Акції беруть участь особи, які у Період акції здійснять заправку будь-

яким бензином або дизельнім пальним від 15 літрів (газ – від 20 літрів) одним 

чеком, при цьому надавши зареєстровану картку КартБланш, та отримають 

скретч-карту, яка містить додаткове заохочення.  

2.11. Під додатковими заохоченнями розуміється: 

- Додаткова вигода на бензин/ДП 0,50 грн/л або на газ 0,25 грн/л – 72 600 шт.; 

- Додаткова вигода на бензин/ДП 1,00 грн/л або на газ 0,50 грн/л – 72 600 шт.; 

- Додаткова вигода на бензин/ДП 1,50 грн/л або на газ 0,75 грн/л – 16 500 шт.; 

- Додаткова вигода на бензин/ДП 2,00 грн/л або на газ 1,00 грн/л – 3 300 шт.; 

- Знижка на омивач скла  (на вибір клієнта) 30% - 59 400 шт.; 

- Знижка на кавовий напій (на вибір клієнта) 25% - 33 000шт.; 

- Знижка на кавовий напій (на вибір клієнта) 50% - 13 200шт.; 

- Знижка на кавовий напій (на вибір клієнта) 99,99% - 9 900шт.; 

- Знижка на хот-дог/бургер (на вибір клієнта) 25% - 26 400шт.; 

- Знижка на хот-дог/бургер (на вибір клієнта) 50% - 13 200шт.; 

- Знижка на хот-дог/бургер (на вибір клієнта) 99,99% - 9 900шт.; 

2.12. Учасник Акції не отримує стандартного нарахування бонусів, яке 

передбачено правилами програми лояльності КартБланш. 

2.13. Бонуси, що нараховуються в межах додаткової вигоди на пальне, будут 

доступними для списання до 15.01.2021 р. 

2.14. Додаткове заохочення з кожної скретч-картки визначається випадковим 

чином та не залежить від дати, суми чеку, виду пального в чеку чи інших 

чинників. 

2.15. Додаткове заохочення автоматично зараховується на картку КартБланщ, за 

якою було здійснено акційну транзакцію Учасником, протягом 5хв або протягом 

доби після розрахунково-касової операції у разі відсутності зв`язку із сервером. 

2.16. Одна особа, виконавши умови зазначені в п. 2.3 та п. 2.9 цих  Правил може 

декілька разів брати участь в Акції. 

2.17. Окрім додаткових заохочень клієнти можуть отримати головні заохочення: 

- Комплект шин на вибір Учасника (вартістю до 10 000 грн) – 6 шт.; 

- 50 л пального (бонусами на картку Картбланш за основною ціною мережі 

на дату проведення розіграшу) – 60 шт.; 

- Брендована термокружка – 60 шт. 

2.18. За кожні 100 л пального, придбаного в Період акції (сумарно), Учасник 

отримує спеціальний код в чеку (мал.1), який особисто реєструє, використовуючи 



Google форму -  https://forms.gle/qn6V8wH238n5Yd5x8, розміщену на сайті 

компанії (http://parallel.ua) або сторінці компанії у Facebook 

(https://www.facebook.com/parallel.ua/). За результатами кожного місяця у Період 

акції Учасники, які зареєстрували код в Google формі, приймають участь у  

розіграші наступних подарунків:  

- 2 комплекти з 4-х шин; 

- 20 подарунків по 50 л пального Perfekt 95  

- 20 термокружек брендованих. 

Зареєстровані коди, за якими учасники одержали подарунки за результатом 

попереднього розіграшу, виключаються з наступного розіграшу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1. 

2.19. Розіграш проводиться за допомогою сервісу Random в прямому ефірі на 

сторінці компанії в Facebook в такі строки: 

- 4 листопада 2020 р за  результатами зареєстрованих кодів у період з 1 по 31 

жовтня 2020 р .; 

- 4 грудня 2020 р за результатами зареєстрованих кодів у період з 1 жовтня по 30 

листопада 2020 р .; 

- 5 січня 2021 р за результатами зареєстрованих кодів у період з 1 жовтня по 31 

грудня 2020 р 

2.20.Переможці кожного розіграшу розміщуються на сторінці компанії у 

Facebook (https://www.facebook.com/parallel.ua/). 

2.21.Переможець, який виграв комплект шин, надає Організатору ксерокопію 

паспорта та ІПН для нарахування податку ПДФО та обирає бажаний комплект з 

асортименту   партнера  Акції за посиланням   https://tshina.ua/ вартістю до 10 000 

грн.  

2.22.Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо заміни заохочень 

грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної 

компенсації. 

 

2. ОБМЕЖЕННЯ 

 

3.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форсмажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з 

боку Організатора обставини. 

3.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись 

https://forms.gle/qn6V8wH238n5Yd5x8
http://parallel.ua/
http://www.facebook.com/parallel.ua/
http://www.facebook.com/parallel.ua/
https://tshina.ua/


Акцією не з вини Організатора. 

3.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові 

переговори з Учасниками. 

3.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і 

такими, що не підлягають оскарженню. 

 

3. ІНШІ УМОВИ 

 

4.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та 

висловлює свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним 

у межах участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою. 

Відповідне використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором.  

4.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені 

під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акції, належать 

Організатору. Організатор вправі використовувати вказані матеріали на власний 

розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та відповідають чинному 

законодавству України. 

4.3. Організатор 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. 

4.4. Організатор має виняткові права на управління Акцією, її зупинення, 

скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов. Організатор має 

виняткові права на вибір АЗС/АЗК, які беруть участь або не беруть участь в 

Акції. 

4.5. 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 одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

4.6. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в 

тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в 

Акції. 

4.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає 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. 

4.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-

яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання заохочень. Організатор Акції не 

бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

4.9. Інформацію про умови Акції можна отримати на cайті Організатора за 

адресою: http://parallel.ua та за телефоном: 0800-50-3333 (дзвінки зі стаціонарних 

телефонів в межах України безкоштовні). 
 

 

 

http://parallel.ua/


 

 

 



Додаток 1. 

Перелік АЗК/АЗС, які приймають участь в акції «Марафон вигоди»

 

№ п/п Адреса АЗК/АЗС

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

2 м. Павлоград, вул. Дніпровська, 332 б

3 м. Бахмут, вул. Незалежності, 220

4 м. Бахмут, вул. Горбатова, 80

5 м.Волноваха, вул.Чижевського, 173а 

6 м. Гірник, вул. Чкалова, 53

7 смт. Зарічне, вул. Бульварна, 1 а

8 м.Костянтинівка, вул.Мирошниченко, 93

9 м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 101

10 м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 11а

11 м Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 29а

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

13 с.  Червона Поляна, вул.Матросова, 80

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

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

16 м.Лиман, вул.Свободи, 81 а

17 м.Курахове, просп.Запорізький, 1б

18 м.Курахове, просп. Запорізький , 2з

19 м. Маріуполь, вул. Флотська, 212

20 м. Маріуполь, вул. Макара Мазая, 8 

21 м.Маріуполь, вул.Голубенко, 1 

22 м.Маріуполь, вул. Олімпійська, 77а 

23 м.Маріуполь, просп.Металургів, 108 

24 м.Маріуполь, просп. Карпова, 12 

25 смт.Новотроїцьке, пров. Асфальний, 1 

26 с.Ольгінка, вул. Заводська, 9а

27 с. Райгородок, вул.Виноградна, 48

28 м. Святогірськ, вул. Курортна, 5

29 м. Селідове, вул. Загородня, 1а

30 с. Сергіївка, вул. Зарічна, 65

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

32 м.Слов'янськ, вул. Сучасна, 1

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

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

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

36 смт. Черкаське, вул. Шевченко, 15

37 м Василівка,бул.Центральний, 41б

38 м.Запоріжжя, просп. Соборний, 3

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

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

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

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

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

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

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

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

47 м.Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 279а

48 м. Токмак, вул. Володимирівська, 37 а

49 м.Лисичанськ, вул. Першотравнева, 98б

50 м.Лисичанськ, вул. Жовтнева, 311

51 м.Лисичанськ, вул. Малиновського, 34

52 м. Лисичанськ, вул. Червона, 2

53 смт.Новоайдар, пров. Незалежності, 16

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

55 смт. Новопсков, вул. Українська, 214

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

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

58 м.Сєвєродонецьк, просп.Хіміків, 63 


