Офіційні правила акції «Вигравай авто Volvo V40 Cross Country або знижку на пальне» в мережі АЗК
«ОККО»
(надалі «Правила»)

1.Організатор Акції
1.1. Організатор Акції «Вигравай авто Volvo V40 Cross Country або знижку на пальне» (далі
«Акція») – Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» (надалі «Організатор»).
1.2. Партнери Акції: Приватне підприємство «ОККО-Нафтопродукт», Товариство з обмеженою
відповідальністю «ОККО-РІТЕЙЛ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-Схід»
(надалі «Партнери»).
2. Участь в Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні дієздатні фізичні особи, які постійно проживають на
території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі «Учасники Акції»).
2.2. Працівники Організатора, Партнерів та/або їхніх афілійованих осіб та/або компаній, які беруть
участь у підготовці та проведенні Акції, а також близькі родичі (чоловік, дружина, діти, брати,
сестри, батьки) перелічених вище осіб не можуть змагатися за Головні Акційні винагороди.
3. Територія та Термін проведення Акції
3.1. Акція проходить на діючих АЗК «ОККО» на всій території України (за виключенням АР Крим).
3.2. Термін проведення Акції з 01 червня 2016 р. до 31 березня 2017 р. включно (надалі «Термін
проведення Акції») або до моменту закінчення Акційних карток (надалі «Акційних карток»).
4. Умови участі в Акції
4.1. Для участі в Акції необхідно протягом Терміну проведення Акції виконати наступне:
4.1.1. Придбати (заправити) на АЗК «ОККО» одночасно 15 (п’ятнадцять) і більше літрів будь-якого
пального марок «Pulls 95», «Pulls Diesel», «А-95 Євро», «А-92 Євро», ДП «Євро» чи газу (СПБТ)
(надалі у тексті також «пальне»), пред’явивши зареєстровану картку FISHKA при розрахунку за
пальне на касі.
4.1.2. Отримати Акційну картку, яка містить поле зі спеціальним захисним покриттям. Один чек дає
право отримати одну Акційну картку. Під «отримати» маємо на увазі вибір клієнтом - потенційним
Учасником Акції самостійно однієї Акційної картки зі спеціальної коробки на касі.

4.1.3. Одразу після отримання Акційної картки, зняти захисне покриття з написом «Відкрити тут»
на Акційній картці та надати її продавцю-консультанту АЗК «ОККО» для сканування двох штрихкодів, які знаходяться на лицевій стороні картки та під захисним покриттям відповідно.
4.2. Після сканування Акційної картки Учасник отримає Акційну винагороду – знижку на пальне
або шанс позмагатись за Головну Акційну винагороду – автомобіль Volvo V40 Cross Country
(Вольво Ві 40 Кросс Кантрі).
4.2.1. Акційна винагорода – знижка на пальне – надається миттєво при здійсненні заправки за типом
«до повного».
4.3. Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.2 цих Правил
Термін проведення Акції, а також розділу 7 Правил позбавляє особу права претендувати на
отримання Акційної винагороди.
4.4. Учасник може взяти участь у Акції з однією і тією ж карткою FISHKA (основною або брелком)
не більше двох разів за добу – тобто, отримати з однією і тією ж карткою FISHKA (основною або
брелком) не більше двох Акційних карток протягом 24 годин з 00:00 до 23:59 .
Надані для сканування одним і тим же Учасником Акції протягом доби третя і наступні Акційні
картки автоматично анулюються і не дають права на отримання Акційної винагороди та/або
Головної Акційної винагороди.
5. Реєстрація учасника Програми FISHKA
5.1. Заповнення анкети учасника Програми лояльності FISHKA та реєстрація її учасника є
обов’язковою умовою участі у Програмі лояльності FISHKA та в Акції. Отримати Акційну
винагороду може тільки зареєстрований учасник Програми лояльності FISHKA.
5.2. Для того, щоб стати зареєстрованим учасником Програми лояльності FISHKA, потрібно:
5.2.1. отримати пакет з анкетою для реєстрації у будь-якого Партнера Програми лояльності FISHKA
на умовах Партнера;
5.2.2. заповнити анкету і опусти її у скриньку на АЗК «ОККО» або скриньку Партнерів Програми (в
такому випадку, реєстрація учасника Програми відбудеться протягом 21 календарного дня ) або
5.2.3. самостійно здійснити онлайн-реєстрацію картки в будь-який день протягом Терміну
проведення Акції.
5.3. Анкета учасника Програми лояльності FISHKA може бути заповнена як в паперовому, так і в
електронному вигляді.

5.3.1. Паперова анкета не може бути зареєстрованою, якщо не заповнені обов’язкові поля, анкета
не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам, встановленим у
анкеті. Термін внесення даних до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати
заповнення анкети учасником.
5.3.2. Електронна анкета заповнюється учасником на сайті Програми лояльності FISHKA
https://cwa.myfishka.com/registration.do через спеціальну форму онлайн-реєстрації. Заповнення
анкети відбувається з врахуванням усіх обов’язкових полів. Персональні дані учасника
потрапляють в систему Програми миттєво з одночасною реєстрацією учасника.
5.4. Згідно з правилами Програми лояльності FISHKA, Учасник програми несе відповідальність за
достовірність персональних даних, вказаних в анкеті та своєчасне інформування Організатора про
зміну адреси, телефону та інших персональних даних.
6. Акційні винагороди
6.1. Одна з Акційних винагород є у кожній Акційній картці. Акційні винагороди:
6.1.1. Знижки до 5 грн/л на будь-яке Пальне при заправці від 15 л «до повного»:
. -1 грн/л на бензин та дизель або -10 коп./л на газ
. -1,1 грн/л на бензин та дизель або -15 коп./л на газ
. -1,15 грн/л на бензин та дизель або -15 коп./л на газ
. -1,2 грн/л на бензин та дизель або -15 коп./л на газ
. -1,25 грн/л на бензин та дизель або -20 коп./л на газ
. -1,3 грн/л на бензин та дизель або -20 коп./л на газ
. -1,35 грн/л на бензин та дизель або -20 коп./л на газ
. -1,4 грн/л на бензин та дизель або -25 коп./л на газ
. -1,45 грн/л на бензин та дизель або -25 коп./л на газ
. -1,5 грн/л на бензин та дизель або -25 коп./л на газ
. -1,55 грн/л на бензин та дизель або -30 коп./л на газ
. -1,6 грн/л на бензин та дизель або -30 коп./л на газ
. -1,65 грн/л на бензин та дизель або -30 коп./л на газ
. -1,7 грн/л на бензин та дизель або -35 коп./л на газ
. -1,75 грн/л на бензин та дизель або -35 коп./л на газ

. -1,8 грн/л на бензин та дизель або -40 коп./л на газ
. -1,85 грн/л на бензин та дизель або -40 коп./л на газ
. -1,9 грн/л на бензин та дизель або -50 коп./л на газ
. -1,95 грн/л на бензин та дизель або -50 коп./л на газ
. -2 грн/л на бензин та дизель або -75 коп./л на газ
. -3 грн/л на бензин та дизель або -1 грн/л на газ
. -4 грн/л на бензин та дизель або -1,5 грн/л на газ
. -5 грн/л на бензин та дизель або -2 грн/л на газ.
Розмір знижки зазначений у Акційній картці під захисним покриттям.
6.1.2. Головні Акційні винагороди . Автомобіль VOLVO V40 Cross Country (комплектація .
Inscription, двигун – бензиновий) – 10 (десять) шт.
6.1.3. Заохочувальна Акційна винагорода 1 – 100 (сто) літрів будь-якого пального (на вибір
Учасника) у порядку, встановленому Розділом 7 цих Правил.
6.1.4. Заохочувальна Акційна винагорода 2 – 200 (двісті) літрів будь-якого пального (на вибір
Учасника) у порядку, встановленому Розділом 7 цих Правил.
6.2. Зовнішній вигляд Акційних винагород може відрізнятись від зображень в рекламних
матеріалах.
7. Умови отримання Акційних винагород
7.1. Отримати Акційні винагороди може тільки зареєстрований учасник Програми лояльності
FISHKA. Якщо сканування штрих-коду під захисним покриттям Акційної картки буде з
незареєстрованою карткою FISHKA, знижка не може бути надана, а відповідна Акційна картка
анулюється.
7.2. Умови отримання Акційної винагороди – Знижки на Пальне:
7.2.1. Учаснику Акції, який під захисним покриттям Акційної картки відкрив напис з вказаним
розміром знижки на пальне у форматі, передбаченому розділом 6.1.1 цих Правил, необхідно надати
Акційну картку продавцю-консультанту АЗК «ОККО» для сканування.
7.2.2. Знижка надається на весь заправлений літраж пального, під час придбання якого Учасник
отримав Акційну картку. Скористатися Акційною карткою для отримання знижки на іншому АЗК
«ОККО» не можна.

7.2.3. Знижка надається миттєво за умови заправки мінімум 15 (п’ятнадцяти) літрів Пального за
типом «до повного». У випадку заправки не «до повного» або за тимчасової відсутності зв’язку з
процесингом Програми лояльності FISHKA, нарахована сума знижки надається автоматично на
наступну покупку того самого виду Пального з тією ж карткою FISHKA.
7.2.4. Акційну картку для отримання знижки на пальне можна використати один раз. Дво- чи
багаторазове використання тієї ж Акційної картки для отримання Знижки на Пальне неможливе.
7.2.5. Знижки на Пальне за різними Акційними картками не сумуються. Знижка на пальне,
зазначена в Акційній картці, сумується з іншими знижками на Пальне, що можуть діяти протягом
Терміну проведення Акції.
7.3. Серед Учасників Акції, які отримали Акційну картку з написом «АВТО» під захисним
покриттям, будуть проведені змагання спортивного характеру за одну з Головних Акційних
винагород – автомобіль VOLVO V40 Cross Country (надалі «Змагання»).
7.3.1. Якщо під захисним покриттям Акційної картки є напис «АВТО», Учаснику Акції необхідно:
7.3.1.1. надати таку Акційну картку продавцю-консультанту АЗК «ОККО» для сканування
штрих-кодів;
7.3.1.2. зберегти таку Акційну картку;
7.3.1.3. протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів повідомити про свою згоду взяти
участь у Змаганнях шляхом реєстрації на сайті okko.ua або за номером гарячої лінії FISHKA 0 800
505 118 (вказавши при цьому ПІБ, номер картки FISHKA, яка була пред’явлена під час отримання
відповідної Акційної картки, область та місто свого проживання, свій контактний номер телефону).
Погоджуючись взяти участь у Змаганнях за Головні Акційні винагороди, Учасник Акції
усвідомлює їх спортивний характер (п. 7.3.4. Правил) і погоджується з викладеними в цих Правилах
умовами їх проведення.
Учасник Акції зобов’язаний не змінювати свої дані анкети учасника Програми лояльності
FISHKA після отримання Акційної картки з написом «АВТО». Організатор Акції вправі анулювати
Акційну картку з написом «АВТО», якщо виявить зміни даних анкети учасника Програми
лояльності FISHKA після отримання Акційної картки з написом «АВТО».
Організатор Акції вправі перевірити дотримання Учасником Акції, який отримав Акційну
картку з написом «АВТО» під захисним покриттям, цих Правил та за результатами такої перевірки
вирішити питання про допущення Учасника до участі у Змаганнях.

7.3.1.4. У випадку, якщо Учасник Акції не бажає взяти участь у Змаганнях за Головні Акційні
винагороди, він повинен повідомити Організатора про своє бажання отримати Заохочувальну
Акційну винагороду 1. Для цього Учасник повинен зареєструватись на сайті okko.ua або за номером
гарячої лінії FISHKA 0 800 505 118 (вказавши при цьому ПІБ, номер картки FISHKA, яка була
пред’явлена під час отримання відповідної Акційної картки, область та місто свого проживання,
свій контактний номер телефону). Після реєстрації представник Організатора зв’яжеться з
Учасником Акції для отримання письмової відмови Учасника від участі у Змаганнях за зразком і в
порядку, затвердженому Організатором.
7.3.1.5. Учасник Акції, який з певних причин не бажає або не може прийняти участь у
Змаганнях, отримає Заохочувальну Акційну винагороду 1 – 100 літрів будь-якого пального (на
вибір Учасника Акції). Заохочувальна Акційна винагорода 1 нараховується на основний рахунок
картки FISHKA Учасника Акції після підписання Учасником відмови від участі у Змаганнях.
Під Заохочувальною Акційною винагородою 1 мається на увазі можливість придбати пальне
за акційною ціною 0,01 грн з ПДВ за кожні 10 л. Заправити пальне, придбане за акційною ціною,
можна на будь-якому АЗК «ОККО», на якому реалізовується цей вид пального. За 1 раз (одним
чеком) можна заправити об’єм пального, кратний 10 літрам.
7.3.1.6. У випадку, якщо Учасник Акції не повідомляє про свою участь у Змаганнях або про
бажання отримати Заохочувальну Акційну винагороду 1 у встановлений у п.п.7.3.1.3 та 7.3.1.4
спосіб протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати сканування Акційної картки, Учасник
Акції вважається таким/такою, що відмовився/відмовилась від участі у Змаганнях, та втрачає право
на отримання будь-якої Акційної винагороди.
Учасники Акції, які отримали Акційну картку з написом «АВТО» менше, ніж за 14
(чотирнадцять) календарних днів до кінця Акції, повинні повідомити про свою участь у Змаганнях
або про бажання отримати Заохочувальну Акційну винагороду 1 у встановлений у п.п.7.3.1.3 та
7.3.1.4 спосіб якомога швидше, але у будь-якому випадку не пізніше 23:59 1 лютого 2017 р.
7.3.1.7. У випадку, якщо Учасник Акції не надав Акційну картку продавцю-консультанту АЗК
«ОККО» для сканування штрих-кодів одразу після отримання, Учасник Акції вважається
таким/такою, що відмовився/відмовилась від участі у Змаганнях та втрачає право на отримання
будь-якої Акційної винагороди.

Взяти участь у Змаганнях за Головні Акційні винагороди та/або отримати Заохочувальну Акційну
винагороду-1 може виключно держатель картки FISHKA (особа, на яку зареєстрована картка
FISHKA), яка була пред’явлена під час отримання відповідної Акційної картки.

7.3.2. Протягом Терміну проведення Акції відбудеться 9 (дев’ять) Змагань:

Перше Змагання буде проведено 02 липня 2016 р. серед Учасників, які отримали Акційну картку
з написом «АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях з 01 до 30 червня 2016р. включно.

Друге Змагання буде проведено 06 серпня 2016 р. серед Учасників, які отримали Акційну картку з
написом «АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях з 01 до 31 липня 2016р. включно.

Третє Змагання буде проведено 3 вересня 2016р. серед Учасників, які отримали картку з написом
«АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях в період з 01 до 31 серпня 2016р. включно.

Четверте Змагання буде проведено 8 жовтня 2016р. серед Учасників, які отримали картку з
написом «АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях в період з 01 до 30 вересня 2016р.
включно.

П’яте Змагання буде проведено 5 листопада 2016р. серед Учасників, які отримали картку з
написом «АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях в період з 01 до 31 жовтня 2016р.
включно.

Шосте Змагання буде проведено 10 грудня 2016р. серед Учасників, які отримали картку з написом
«АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях в період з 01 до 30 листопада 2016р. включно.

Сьоме Змагання буде проведено 4 лютого 2017р. у 2 етапи:

- 1 етап: серед Учасників, які отримали картку з написом «АВТО» та зареєструвались для
участі у змаганнях в період з 01 до 31 грудня 2016р. включно;

- 2 етап: серед Учасників, які отримали картку з написом «АВТО» в період з 01 до 31 січня
2017р. включно та зареєструвались для участі у змаганнях не пізніше 23:59 1 лютого 2017 р.
Восьме змагання буде проведено 04 березня 2017 р. серед Учасників, які отримали Акційну картку з
написом «АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях з 01 до 28 лютого 2017р. включно.
Дев’яте змагання буде проведено 08 квітня 2017 р. серед Учасників, які отримали Акційну картку з
написом «АВТО» та зареєструвались для участі у змаганнях з 01 до 31 березня 2017р. включно.

Учасники кожного Змагання (або кожного етапу Змагання) змагатимуться за 1 (один) автомобіль
VOLVO V40 Cross Country (надалі Учасники Змагання). Тобто, Головна Акційна винагорода за
результатами Першого, Другого, Третього, Четвертого, П’ятого, Шостого, Восьмого та Дев’ятого
Змагання – один автомобіль VOLVO V40 Cross Country; за результатами Сьомого Змагання – 2
автомобілі VOLVO V40 Cross Country (тобто 1 автомобіль за результатами кожного з 2-х етапів
Сьомого Змагання).

Учасники кожного Змагання повинні о 9:00 02 липня, 06 серпня, 03 вересня, 08 жовтня, 05
листопада, 10 грудня 2016 р., 4 лютого 2017р., 4 березня 2017р. та 8 квітня 2017р. відповідно прибути
за адресою м. Львів, вул. Героїв УПА, 72 (ресторан A la minute), звідки Організатором буде
забезпечений трансфер до футбольного поля.

З собою необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства
України) Учасника Змагання як держателя картки FISHKA, з якою було отримано Акційну картку з
написом «АВТО». Організатор має право на ознайомлення з зазначеним документом. Організатор
має право відмовити Учаснику у праві взяти участь у Змаганні у випадку відсутності такого
документа та/або невідповідності даних документа, що посвідчує особу, даним держателя кратки
FISHKA.

Враховуючи Суть Змагання та правила перебування на футбольному полі, відповідальність за
зручне спортивне взуття для участі у Змаганні несе Учасник Змагання. Організатор не забезпечує
Учасників Змагання взуттям. Організатор забезпечує Учасників Змагання спортивною формою.

Учасник Змагання має право запросити з собою вболівальників, яким так само буде забезпечений
трансфер до футбольного поля. Інші витрати вболівальників Організатор не компенсовує.

Склад комісії для здійснення спостереження та контролю за проведенням Змагань та оголошення
Переможця Змагань затверджується Організатором (далі «Комісія»). Результати відповідного
Змагання та Переможець Змагань фіксуються Комісією у протоколі.

7.3.3. Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 30 червня 2016р.
включно, але не взяв участь у Першому змаганні, має право взяти участь у Другому або Третьому
Змаганні за умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Першого
Змагання.

Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 31 липня 2016р. включно,
але не взяв участь у Другому змаганні, має право взяти участь у Третьому Змаганні за умови
попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Другого Змагання.

Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 31 серпня 2016р. включно,
але не взяв участь в Третьому Змаганні, має право взяти участь у Четвертому або П’ятому Змаганні
за умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Третього Змагання.

Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 30 вересня 2016р.
включно, але не взяв участь у Четвертому Змаганні, має право взяти участь у П’ятому Змаганні за
умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Четвертого Змагання.

Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 31 жовтня 2016р. включно,
але не взяв участь у П’ятому Змаганні, має право взяти участь у Шостому або Сьомому Змаганні (у
1-му етапі) за умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку П’ятого
Змагання.

Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 30 листопада 2016р.
включно, але не взяв участь у Шостому Змаганні, має право взяти участь у 1-му етапі Сьомого
Змагання за умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Шостого
Змагання.

Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 31 грудня 2016р. включно,
але не взяв участь у Сьомому змаганні, має право взяти участь у Восьмому або Дев’ятому Змаганні за
умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Змагання.
Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 31 січня 2017р. включно,
але не взяв участь у Сьомому змаганні, має право взяти участь у Восьмому або Дев’ятому Змаганні за
умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку Сьомого Змагання.
Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 до 28 лютого 2017р. включно,
але не взяв участь в Восьмому Змаганні, має право взяти участь у Змаганні Дев’ятому
за умови попередження Організатора не пізніше, ніж за 12 годин до початку ВосьмогоЗмагання.
Учасник Акції, який отримав Акційну картку з написом «АВТО» з 01 березня 2017 р. до 31 березня
2017р. включно, однак не взяв участь у Дев’ятому Змаганні, втрачає право на участь у Змаганнях.

7.3.4. Змагання відбудуться на футбольному полі за адресою: м. Львів, стадіон «Арена Львів», вул.
Стрийська, 199.

Суть Змагання

1. Незалежним арбітром визначається сторона футбольного поля, футбольні ворота якої
будуть використані для Змагання.
2. Серед усіх Учасників Акції, які виконали умови цих Правил, отримали право взяти участь у
відповідному Змаганні та прибули для участі у Змаганні (далі «Учасники Змагання») на
футбольному полі проводиться жеребкування (визначення порядкового номера Учасника Змагання
для здійснення ударів по м’ячу методом витягування таким Учасником Змагання жеребка з
порядковим номером з прозорого барабану (чи іншої скляної ємності) , за результатами якого буде
визначено порядковий номер кожного з Учасників Змагання.
3. Незалежний арбітр встановлює футбольний м’яч перед футбольними воротами на відстані
20,15 м (крайня точка дуги біля штрафного майданчика).

4. Учасники Змагання за бажанням проводять по три тренувальні удари по воротах кожен, в
порядку, визначеному під час жеребкування.

5. Після оголошення незалежного арбітра «Розпочинаємо Змагання» кожен з Учасників
Змагання в порядку, визначеному під час жеребкування, має право на один удар по м’ячу.
6. Якщо Учасник Змагання забив м’яч у ворота, участь такого Учасника у Змаганні
продовжується.
7. Якщо Учасник Змагання не влучив у ворота, його подальша участь у Змаганні
припиняється.
8. Здійснення першого удару по м’ячу усіма Учасниками Змагань в порядку, визначеному під
час жеребкування, вважається першим колом Змагання. Другий удар – друге коло Змагання, і т.д.
1-ше коло – удар у великі ворота розміром 7,32м х 2,44м. Усі, хто влучив у ворота,
переходять у наступне коло.
2-ге коло – удар у середні ворота розміром 3м х 2м. Усі, хто влучив у ворота, переходять у
наступне коло.
3-тє коло – удар у ворота розміром 1,7м х 1,5м. Усі, хто влучив у ворота, переходять у
наступне коло.
Починаючи з 4-го кола і до завершення Змагань Учасники б’ють м’яч у ворота розміром
0,8м х 0,6м.
Зазначений вище розмір воріт змінюється, якщо у відповідне коло Змагань перейшли хоча б
два Учасники.
9. Під час ударів по м’ячу заборонені:
9.1. допомога Учаснику Змагання від глядачів;
9.2. наявність на активній половині футбольного поля сторонніх, не погоджених
Організатором, осіб та предметів (в т.ч. інших футбольних м’ячів);
9.3. використання Учасником Змагань для удару по м’ячу рук, голови та будь-яких інших
частин тіла, які розташовані вище кульшового суглобу.
10. Якщо під час відповідного кола Змагання жоден із Учасників Змагання не влучив у
ворота, участь у Змаганні усіх Учасників відповідного кола Змагання триває і кожен має право на
наступний удар по м’ячу.
11. Якщо під час відповідного кола Змагання усі Учасники Змагання влучили у ворота, участь
у Змаганні усіх Учасників відповідного кола Змагання триває.
Змагання тривають до моменту, коли залишиться єдиний Учасник Змагання, який влучив у

футбольні ворота на відповідному колі Змагання – Переможець Змагань.
12. Спірні питання, які виникають під час проведення змагань вирішуються комісією, яка здійснює
спостереження та контроль за проведенням Змагань.
Наприклад, у Змаганні беруть участь 8 Учасників Акції. У першому колі Змагання 5 Учасників
Акції забили м’яч у футбольні ворота, 3 – ні. 5 Учасників Акції б’ють по м’ячу у другому колі
Змагання; ті, хто забив м’яч у футбольні ворота у другому колі Змагання, продовжують Змагання
далі і т.д. до визначення Переможця Змагань.
Організатор не несе відповідальності за шкоду життю та здоров’ю, яка може бути заподіяна
Учаснику Акції в процесі участі у Змаганні. Організатор забезпечує чергування автомобіля швидкої
допомоги біля футбольного поля під час проведення Змагань.
У випадку, якщо для участі у Змаганнях з’явився лише один Учасник Акції, такий Учасник
Акції автоматично вважається Переможцем Змагань та отримує Головну Акційну винагороду, що
фіксується Комісією у протоколі.
7.3.5. Під Головною Акційною винагородою мається на увазі можливість придбати автомобіль
VOLVO V40 Cross Country за акційною ціною 1 грн з ПДВ.
7.3.6. Обов’язковими умовами для отримання Головної Акційної винагороди є :
виконання умов участі в Акції, вказаних у п. 4.1 та отримання Акційної картки з написом «АВТО» під
захисним покриттям та сканування її обох штрих-кодів та реєстрація на сайті www.okko.ua або за
номером гарячої лінії FISHKA 0 800 505 118 для участі у Змаганні у термін, вказаний у п. 7.3.1.3 та
перемога у Змаганні.
7.3.7. У Змаганнях може приймати участь виключно особа, на ім’я якої зареєстровано картку
FISHKA, при пред’явленні якої було отримано Акційну картку з написом «АВТО».
Згідно з правилами Програми лояльності FISHKA, Учасник програми несе відповідальність за
своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.
Організатор має право перевірити, чи відповідають прізвище, ім’я, по батькові, вказані в анкеті
FISHKA, даним документа, що посвідчує особу Учасника Змагання. Організатор має право
відмовити в участі у Змаганнях Учасникам Акції, вказані дані про яких не співпадають при
проведенні зазначеної перевірки. Організатор має право не допустити до участі у Змаганнях
Учасника Акції, якщо з поведінки такого Учасника або його фізичного стану вбачається можливість
завдання шкоди здоров’ю як власне Учасника, так і створення нездорових умов третім особам. У
випадку такого недопущення Учасник Акції отримує Заохочувальну винагороду 1 на умовах

п.7.3.1.5. Правил.
7.3.8. Учасник Акції, який отримав картку з написом «АВТО», не може делегувати участь у
Змаганнях іншим особам.
7.3.9. Учасники Акції, які взяли участь у Змаганнях, але не перемогли у них, отримають
Заохочувальну Акційну винагороду 2 – 200 літрів будь-якого пального (на вибір Учасника Акції).
Пальне нараховується на основний рахунок картки FISHKA Учасникам Акції протягом 5 (п’яти)
календарних днів після дати проведення відповідного Змагання.
Під Заохочувальною Акційною винагородою 2 мається на увазі можливість придбати 200 літрів
пального (на вибір Учасника Акції) за акційною ціною 0,01 грн з ПДВ за кожні 10 л. Заправити
пальне, придбане по акційній ціні, можна на будь-якому АЗК «ОККО», на якому реалізовується цей
вид пального. За 1 раз (одним чеком) можна заправити об’єм пального, кратний 10 літрам.
7.3.10. Після підтвердження Переможця Змагання Комісією особу такого Переможця Комісія фіксує
у відповідному протоколі Змагань.
Учасник Акції, який став Переможцем Змагань, має право заявити про відмову від отримання
Головної Акційної винагороди шляхом повідомлення про це Організатора протягом 2 (двох)
робочих днів з моменту перемоги у Змаганнях. У випадку такої відмови Організатор залишає за
собою право розпорядитись Головною Акційною винагородою на власний розсуд.
7.3.11. Отримати Головну Акційну винагороду - автомобіль VOLVO V40CC можна протягом 5
календарних днів з моменту перемоги у відповідному Змаганні.
Отримання Головної Акційної винагороди (офіційне вручення Головної Акційної винагороди)
відбувається шляхом укладання Переможцем Змагання договору купівлі-продажу автомобіля
VOLVO V40 Cross Country за акційною ціною та підписання акта приймання-передачі автомобіля
VOLVO V40 Cross Country до зазначеного договору. Учасник Акції – Переможець погоджується
надати Організатору всі документи (або копії документів), які будуть необхідними для передачі
права власності на Головну Акційну винагороду – автомобіль VOLVO V40CC, в тому числі, але не
обмежуючись, паспорт та ідентифікаційний код.

7.3.12. Учасник Акції, який став Переможцем Змагань, повинен бути присутнім або делегувати
довірену особу (представника за довіреністю) на офіційне вручення Головної Акційної винагороди,

яке буде проведене після підтвердження переможця Акції Комісією. В разі, якщо Учасник Акції –
Переможець Змагань не зможе бути особисто присутнім на врученні або делегувати довірену особу
(представника за довіреністю), Організатор залишає за собою право розпорядитись Головною
Акційною винагородою на власний розсуд.
Усі витрати, пов’язані з оформленням Головних Акційних винагород - автомобілів VOLVO V40CC
(реєстрація в органах ДАІ, всі необхідні податки та збори (окрім ПДФО, який сплачується
Організатором акції відповідно до чинного законодавства), інші обов’язкові платежі Учасник Акції
– Переможець Змагань повинен здійснювати самостійно і за власний кошт.
7.3.13. Якщо Учасник Акції – Переможець Змагань не отримав Головну Акційну винагороду у
визначені п.7.3.12 строки або не виконав інші умови цих Правил, він/вона вважається таким/такою,
що відмовився/відмовилась від Головної Акційної винагороди. В такому випадку Організатор
залишає за собою право розпорядитись Головною Акційною винагородою на власний розсуд.
7.4. Якщо Учасник Акції взяв участь у Першому та/або Другому та/або Третьому та/або
Четвертому та/або П’ятому та/або Шостому та/або Сьомому та/або Восьмому та/або Дев’ятому
змаганні, але не став Переможцем Змагання або згідно з п.7.3.13. вважався таким, що
відмовився/відмовилась від Головної Акційної винагороди, він може зареєструватися і взяти участь
відповідно у Другому, Третьому, Четвертому, П’ятому, Шостому, Сьомому, Восьмому, Дев’ятому
Змаганнях, якщо після Першого,
Другого, Третього, Четвертого, П’ятого, Шостого, Сьомого, Восьмого та/або Дев’ятого Змагання він
знову отримав Акційну картку з написом
«АВТО» та виконав всі умови Акції згідно з цими Правилами. Не мають права брати участь у
наступних Змаганнях особи, які були Переможцями попередніх Змагань і отримали Головну
Акційну винагороду.
7.5. Результати Змагань будуть висвітлені на сайті www.okko.ua , а також за телефоном гарячої лінії
FISHKA 0 800 505 118.
7.6. Організатор залишає за собою право перевірити стан особового рахунку картки FISHKA
визначеного Учасника Акції. У випадку виявлення зловживань та/або порушень умов використання
картки FISHKA, Організатор має право відмовити такому переможцю в отриманні Акційної
винагороди. Таке рішення Організатора оскарженню не підлягає.
8. Інші умови
8.1. Кількість Акційних карток обмежена. Акція діє з 1.06.2016 до 31.03.2017 включно або до

моменту закінчення запасів Акційних карток (Термін проведення Акції). Якщо Акційні картки буде
роздано раніше терміну, вказаного в п.3.2. цих Правил, Акція припиняється станом на момент
видачі останньої Акційної картки на кожній АЗК. Організатор залишає за собою право також
продовжити Термін проведення Акції.
8.2. Організатор залишає за собою підтвердження права Учасників Акції на отримання Акційної
винагороди. Рішення Організатора оскарженню не підлягає.
8.3. За виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов цих Правил, Організатор несе
відповідальність перед Учасником Акції в межах Акційної вартості Акційної винагороди, яку має
право отримати такий Учасник за умови виконання ним усіх умов участі у Акції.
8.4. Учасник не має права передати/поступитись правом на отримання Акційної винагороди третій
особі.
8.5. Заміна Акційної винагороди на грошовий еквівалент не допускається.
8.6. Акційні винагороди можуть бути придбані Учасниками Акції, що отримали право на Акційну
винагороду, тільки на умовах цих Правил.
8.7 Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо Акційних винагород після їхнього
вручення Учасникам Акції відповідно до умов цих Правил.
8.8. Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними Акційних винагород, їхні імена та
прізвища, фото-відео матеріали з їх зображенням можуть бути опубліковані Організатором та
використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах, у тому числі у рекламі, для цілей цієї
Акції без додаткової спеціальної згоди Учасника Акції, і таке використання ніяким чином не
оплачується Учаснику Акції.
8.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
неоднозначну оцінку відповідності цим Правилам Акційних карток, що дають право на отримання
Акційних винагород, 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.
8.10. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції повністю погоджується з цими Правилами та
зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції
від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Акційної винагороди.
8.11. Організатор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань згідно з умовами 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 обставини.
8.12. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками
Акції і прав на отримання Акційних винагород. Організатор не бере на себе відповідальність за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.13. Організатор має право відмовити в видачі Акційної винагороди Учасникові Акції, що отримав
таке право, якщо такий Учасник Акції не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий
Учасник Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
8.14. Ці умови розміщені на сайті www.okko.ua.
9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті www.okko.ua; за телефоном гарячої лінії
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 Терміну проведення Акції.
9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього
терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх
затвердження Організатором 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.

