Офіційні правила акції «Святкові знижки»
(надалі - Правила)

1.Організатор акції
1.1 Організатором акції «Святкові знижки» (далі – «Акція») є Публічне акціонерне товариство
«Концерн Галнафтогаз» (надалі – «Організатор»).
1.2 Співорганізатором акції є Компанія MasterCard Europe sprl (надалі – «Співорганізатор»).
1.3 Партнерами акції є Приватне підприємство «ОККО-Нафтопродукт» та Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОККО-Схід» (надалі – «Парнери»).

2. Участь в Акції
2.1 Учасниками Акції можуть бути особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на
території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі – «Учасники Акції»).
2.2 Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх
законних представників відповідно до чинного законодавства України.

3. Територія та період проведення Акції
3.1 Акція проходить на діючих АЗК «ОККО» по всій території України (за виключенням АР Крим).
3.2 Період проведення Акції з 18 листопада 2014р. по 20 січня 2015р. включно (надалі «Період
проведення акції»).

4. Умови участі в Акції
4.1 Для участі в Акції необхідно протягом періоду її проведення виконати наступне:
4.1.1 Придбати (заправити) на АЗК «ОККО» 20 і більше літрів пального марок Pulls 95, Pulls Diesel,
А-95 Євро, А-92 Євро та ДП Євро (надалі – «Акційне пальне»), використовуючи картку FISHKA при
розрахунку за пальне на касі.
4.1.2. Отримати чек принтера лояльності, на якому буде надруковано спеціальний штрих-код (надалі
– «Акційний чек»). Акційний чек дає можливість отримати винагороду – знижку 50 коп./літр при
наступному придбанні будь-якого Акційного пального на АЗК «ОККО» з пред’явленням картки
FISHKA Учасника.
Якщо при розрахунку за придбані 20 літрів пального Учасник скористається будь-якою карткою
MasterCard або Maestro будь-якого банку, отриманий Акційний чек зі штрих-кодом дає право на
знижку 70 коп./літр при наступному придбанні будь-якого Акційного пального на АЗК ОККО з
пред’явленням картки FISHKA Учасника.
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4.1.3 Отримати Акційну винагороду – знижку на пальне – може тільки зареєстрований учасник
програми FISHKA.
4.2 Невиконання умови Акції, визначеної у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.2 цих Правил період
позбавляє особу права прийняти участь у визначенні переможців акції.

5. Реєстрація учасника Програми FISHKA
5.1 Згідно з умовами Програми FISHKA, заповнення анкети учасника є обов’язковою умовою
повноправної участі у Програмі і у акціях, що організовуються в її рамках.
5.2 Анкета учасника Програми FISHKA може бути заповнена як в паперовому, так і в електронному
вигляді.
5.2.1 Паперова анкета не приймається, якщо не заповнені обов’язкові поля, анкета не підписана, дані
вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам. Термін внесення даних до
інформаційної системи Програми становить 21 день від дати заповнення анкети учасником.
5.2.2 Електронна анкета заповняється учасником на сайті Програми FISHKA, завдяки спеціальній
формі онлайн-реєстрації. Заповнення анкети відбувається з врахуванням усіх обов’язкових полів.
Персональні дані учасника потрапляють в систему Програми миттєво.
5.3 Для того, щоб стати зареєстрованим учасником Програми FISHKA, потрібно виконати наступне:
5.3.1 здійснити покупку 10 і більше літрів пального або товарів в магазині на суму не
менше 10 гривень на АЗК «ОККО», або отримати пакет у будь-якого іншого Партнера Програми
FISHKA на умовах Партнера;
5.3.2 отримати пакет учасника з карткою FISHKA, заповни анкету і опусти її у скриньку на АЗК
«ОККО» або Партнерів Програми не пізніше 21 календарного дня до закінчення Акції (в іншому
випадку Організатор не може гарантувати, що персональні дані будуть опрацьовані і внесені до
інформаційної системи до закінчення Акції) або самостійно здійснити онлайн-реєстрацію картки в
будь-який день протягом періоду дії акції.

6. Акційні винагороди та умови їх отримання
6.1. Акційні винагороди:
6.1.1 знижка на Акційне пальне у розмірі 50 коп./літр.
6.1.2 знижка на Акційне пальне у розмірі 70 коп./літр.
6.2. Кожен Акційний чек містить унікальний штрих-код, який надає Учаснику можливість отримати
знижку. 1 (один) Акційний чек для отримання знижки можна використати одноразово. Після
першого використання Акційний чек стає недійсним.
6.3. Отримати знижку можна на перші 80 л будь-якого Акційного пального, придбані одним чеком з
карткою FISHKA та Акційним чеком.
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6.4. Акційний чек зі штрих-кодом видається зареєстрованим та незареєстрованим Учасникам
програми FISHKA при виконанні ними умов акції.
6.5. Знижка надається тільки зареєстрованим учасникам програми FISHKA та при умові сканування
Акційного чеку зі штрих-кодом з тією ж карткою FISHKA, з якою Учасник акції отримав чек. Якщо
Учасник Акції при розрахунку за пальне пред’явив продавцю-консультанту Акційний чек на знижку,
а картка FISHKA Учасника незареєстрована – то в такому випадку знижка Учаснику акції не
надається, після закриття транзакції Акційний чек стає недійсним та автоматично друкується новий
Акційний чек на знижку.
6.6. Якщо при отриманні знижки Учасник знову придбав (заправив) понад 20 л Акційного пального,
то йому видається новий Акційний чек на знижку (якою можна скористатися при наступному
придбанні пального).
6.7. Знижка надається відразу за умови заправки до повного баку, в іншому випадку нарахована сума
знижки переноситься на наступну покупку того самого виду Акційного пального.
6.8. У випадку технічних збоїв, що унеможливлюють друк Акційного чеку, знижка буде автоматично
нарахована на картку FISHKA Учасника на наступне придбання будь-якого Акційного пального (але
не раніше початку наступної доби).
6.9. За одну трансакцію можна скористатись 1 (одним) Акційним чеком. Знижки по різних Акційних
чеках в рамках цієї акції не сумуються. Знижка по Акційному чеку сумується з іншими діючими
знижками по інших акціях.
6.10. Термін дії Акційного чеку - до 31.01.2015р.

7. Інші умови
7.1. Термін проведення акції може бути змінений за рішенням Організатора акції, про Учасників буде
повідомлено шляхом розміщення інформації безпосередньо на АЗК.
7.2. За виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов цих Правил, Організатор та
Співорганізатор несуть відповідальність перед Учасником Акції в межах вартості Акційних
винагород, які має право отримати такий Учасник за умови виконання ним усіх умов участі у Акції.
7.3. Учасник не має права передати/поступитись Акційною винагородою третій особі.
7.4. Акційні винагороди можуть бути отримані Учасниками Акції, що отримали право на них тільки
на умовах цих Правил.
7.5. Організатор та Співорганізатор Акції звільняються від будь-якої відповідальності щодо
Акційних винагород після їхнього надання Переможцям Акції.
7.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань
Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.7. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками
Акції і прав на отримання Акційної винагороди. Організатор Акції не бере на себе відповідальність
за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
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7.8. Приймаючи участь в Акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується
їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил
автоматично позбавляє його права на одержання Акційних винагород.
7.9. Організатор Акції не несе відповідальності за не виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції у
разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будьякого характеру, блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, оголошення
про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку
Організатора Акції обставини.
7.10. Ці умови розміщені на сайтах www.okko.ua і www.myfishka.com, а також їх можна дізнатись за
телефонами гарячої лінії FISHKA 0 800 505 118 або ОККО 0 800 501 101.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
8.1 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет сайті www.okko.ua і www.myfishka.com; за
телефоном гарячої лінії ОККО 0 800 501 101 та FISHKA 0 800 505 118; розміщення скороченої
інформації щодо механіки Акції в рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись в місцях
проведення Акції. Додаткова інформація щодо Правил та умов Акції надається також працівниками
АЗК «ОККО» в місцях проведення Акції, протягом всього періоду проведення Акції.
8.2. 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, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до
цих Правил та умов.
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