
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ  
РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «ЗИМОВИЙ MUST HAVE» 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дані Правила проведення рекламної акції «Зимовий must have», далі за текстом – «Правила» 
визначають порядок проведення та умови участі в акції «Зимовий must have», далі за текстом – «Акція» 
та/або Акція «Зимовий must have». 
1.1.1.  Під Акцією «Зимовий must have» розуміється надання клієнту права участі в розіграші одного 
з трьох заохочень. Перелік заохочень наведено у Додатку 1 цих правил. Право участі надається при 
виконанні наступної умови – купівлі мінімум одного, будь-якого з тридцяти товарів з акційної 
номенклатури. Далі за текстом «Акційна купівля».  
1.1.2. Клієнти мережі АЗС «RODNIK», які здійснили «Акційну купівлю», автоматично стають 
учасниками розіграшу. 
1.1.3. Акція проводиться з метою стимулювання збуту супітніх товарів зимового асортименту, 
підвищення лояльності клієнтів та формування позитивного іміджу підприємства. 
1.1.4. Акційна номенклатура товарів, які приймають участь в акції наведено у Додатку 2 до цих 
правили. 
1.1.5. Приймаючи 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. 
1.2. Дані Правила можуть бути змінені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-
якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни до цих Правил вносяться 
шляхом їх публікації в Інтернет за адресою розміщення даних Правил. Зміни набувають чинності з 
дня їх опублікування. 
1.3. Чинна редакція Правил розміщується в мережі Інтернет, що розуміється в значенні, визначеному 
Законом України «Про телекомунікації», на офіційному сайті Організатора за адресою 
https://rodnik.ua. 
1.4. Дані Правила є доповненням до офіційних правил програми лояльності «RODNIK» і не 
відміняють (якщо інше не передбачено особливостями та умовами даних Правил) умов програми 
лояльності «RODNIK».  
 

2. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
2.1. Організатором Акції виступає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ ПІ 
ДЖІ РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 41203184, місцезнаходження: 01133, Україна, Київська область, місто 
Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36, приміщення 45а, фактичне місцезнаходження – 61030, 
Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Біологічна, будинок 6-Й, далі за текстом – 
«Організатор». 
 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
3.1. Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції 
виповнилося 18 (вісімнадцять) років, є зареєстрована або знаходиться в процесі реєстрації у якості 
учасника програми лояльності, яка діє в мережі АЗС Організатора, та яка своєчасно та в повному обсязі 
виконала всі дії, необхідні для участі в Акції, далі за текстом – «Учасник». 
3.2.  Учасниками не визнаються, не мають права брати участь в Акції, втрачають статус Учасника: 
3.2.1. Працівники та представники Організатора Акції, та будь-яких інших третіх осіб, які беруть 
участь в підготовці та проведенні Акції; 
3.2.2. Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років; 
3.2.3. Особи, які свідомо завдали незручностей та/або чинили перешкоди іншим Учасникам Акції; 
3.2.4. Особи, які чинили дії, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції; 
3.2.5. Особи, які не відповідають умовам та/або не виконують умови даних Правил, норм чинного 
законодавства України. 
3.3. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку відсторонити від участі в Акції 
Учасників, які порушили дані Правила. 
3.4. Учасник Акції, що не виконує та/або неналежним чином виконує умови даних Правил втрачає 
право на подальшу участь в Акції. 



Сторінка 2 з 5 

 
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. В Акції можуть взяти участь особи, з урахуванням обмежень встановлених Розділом 3 даних 
Правил, які є зареєстрованими або знаходяться в процесі реєстрації у якості учасників програми 
лояльності, що діє в мережі АЗС Організатора. 
4.2. За умовами Акції всі Учасники, з урахуванням пункту 4.1 даних Правил, які здійснили Акційну 
купівлю автоматично стають учасниками розіграшу одного з трьох заохочень. Повний перелік 
заохочень наведено у Додатку 1 цих Правил, а перелік Акційних товарів наведено у Додатку 2 цих 
Правил. 
4.3. За кожну Акційну купівлю учасник отримуємо один шанс на перемогу. 
4.4. Кількість Акційних купівель одним учасником необмежена. 
4.5. Один учасник має право на отримання лише одного заохочення. 
4.6. При Акційній купівлі отримання бонусних балів за програмою лояльності відбувається за 
стандартною схемою. 
4.7.  Грошова компенсація за відмову від отримання заохочення Організатором не надається. 
4.8. Ідентифікація Учасника Акції для прийняття участі в розіграші здійснюється Організатором Акції 
за умови надання учасником акції, картки учасника програми лояльності АЗС «RODNIK» або за 
номером телефону, що зареєстровано у програмі лояльності Rodnik. 
4.9. Учасник акції позбавлений права передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в Акції 
третім особам. 
 

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
5.1. Місце проведення Акції визначається як будь-яка автозаправка (АГЗС, АГЗП або АЗК), що 
входить до мережі Організатора. Повний перелік автозаправок розміщено на офіціальному сайті 
Організатора за адресою https://rodnik.ua/uk/for-drivers-uk/map-uk/.  
5.2. Період проведення Акції визначається проміжком часу з 00 год 01 хв 13.12.2021 року до 23 год 45 
хв 13.01.2022 року, далі за текстом – «Період Акції». 
5.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором в 
односторонньому порядку, за його власним рішенням або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не 
могли бути передбачені Організатором. 
 
 

6. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
6.1. Організатор має право на обробку персональних даних Учасника, та іншої інформації, якщо така 
стане відома Організатору під час здійснення Акції, у будь-який спосіб та із будь-якою метою, в тому 
числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Учаснику гарантуються права передбачені 
Законом України «Про захист персональних даних». 
Організатор та Учасник усвідомлюють, що в рамках реалізації прав та виконання зобов’язань за 
даними Правилами щодо Акції, вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які 
містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб. 
6.2. Організатор та Учасник усвідомлюють, що Організатор може здійснювати фото та відео-зйомку 
Учасника на території місцезнаходження Організатора, місцезнаходження офісу Організатора, а також 
під час здійснення вручення призу Учаснику (переможцю) Акції. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені 
за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією 
належать Організатору. Приймаючи участь в Акції, Учасник надає дозвіл на проведення фото та відео 
зйомки та на використання отриманих фото та відеоматеріалів (без виплати Учаснику винагороди) за 
власним розсудом та із будь-якою метою, в тому числі використання в якості доказів у спорах, з 
урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України. 
6.3. Організатор зобов’язується при дотриманні, виконанні та після припинення Періоду по 
відношенню до Акції, дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 
України у сфері захисту персональних даних, в тому числі щодо отримання, обробки, зберігання, 
видалення персональних даних тощо. 
6.4. Учасник підтверджує, що прийняттям (акцептуванням) умов участі в Акції та здійснення 
відповідних дій, спрямованих на виконання умов Акції, з урахуванням особливостей, визначених в 
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даних Правилах, як суб’єкт персональних даних, що останній добровільно надає свою згоду на 
обробку Організатором своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, 
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі 
передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в межах та в об’ємі для 
виконання умов даної Акції та дотримання Правил. 
6.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених 
Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, 
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як 
Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осію в результаті дій 
Учасника з розміщення таких персональних даних. 
6.6 Учасник, приймаючи участь в Акції, підтверджує, що останній попередньо ознайомлений з 
Правилами, а також ознайомлений та проінформований про свої права як суб’єкта персональних 
даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений з цілями 
обробки даних, способом обробки, переліком персональних даних, на обробку яких дається згода, 
метою обробки і йому відомі особи, яким такі дані передаються та мета даної передачі. Дана згода на 
обробку персональних даних, передбачена п.6.1.-п.6.7. даних Правил, не обмежена терміном дії. У 
зв’язку з цим, Організатор та/або Учасник не потребують подальшого письмового інформування про 
вказані вище обставини. 
 

7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, в розумінні 
визначення, що містяться в Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні», в тому числі, 
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора 
обставини. 
7.2. Відповідальність за сплату особистих податків, пов’язаних з участю в Акції, несуть Учасники 
Акції, крім випадків передбачених Законодавством України. 
7.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають 
оскарженню. 
7.4. Порушення, неналежне виконання, невиконання Учасником умов даних Правил, позбавляє його 
права на отримання знижки. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора 
Акції будь-якої компенсації тощо. 
7.5. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі 
транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції. Всі Учасники Акції 
самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з їх участю в Акції. 
7.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких 
спірних питань або питань, не врегульованих даними Правилами, право вирішення таких питань 
Організатор залишає за собою. Учасник або особа, що має на меті взяти участь в Акції, може 
звернутися до Організатора з метою тлумачення або досягнення однакового розуміння даних Правил 
та умов Акції. 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 знижки. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення 
прав сторін у будь-яких суперечках. 
7.8. Процедура одержання знижки не є лотереєю, миттєвою лотереєю або будь-якою іншою 
лотереєю, яка не підпадає під визначення миттєвої лотереї, в тому числі тиражна, комбінована тощо, 
в тому числі, що визначається Законом України «Про державні лотереї в Україні» та іншими 
законними та підзаконними чинними нормативно-правовими актами України, та не має за основну 
мету отримання прибутку. Окрім того, така процедура одержання призів не має жодного відношення 
до грального бізнесу та участі в азартних іграх, не є грою, що засновується на ризику, азартною грою, 
гральним бізнесом, Учасники не є учасниками азартних ігор, в тому числі у відповідності до 
визначень, що надаються в розумінні положень Закону України «Про заборону грального бізнесу в 
Україні». 
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Додаток 1  

Перелік заохочень до акції «Зимовий must have» 

 

№ п/п Назва Кількість, од 
1 Сумка з автотоварами 1 
2 Напій Morshynska 0.33 ml 36 
3 Напій Non Stop 0.33 ml 24 
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Додаток 2  

Перелік акційної номенклатури до акції «Зимовий must have» 

 

№ 
п/
п 

Найменування товару штрихкод 

1 Багатофункціональний спрей MULTIFUNCTIONAL LUBRICANT CARLIFE 
CR-40,110ml  

4820207180710 

2 Розчинник іржі RUST REMOVER CARLIFE, 110ml.  4820207180741 
3 Силіконова змазка SILICONE SPRAY CARLIFE, 110ml. 4820207180772 
4 Розморожувач скла і замків Nowax Windshield DE-ICER 250мл. 4820226270393 

4820226272393 
5 Ароматизатор повітря мішеч.гел Citrus Mix ТМ «Rodnik» 4820020202071 
6 Ароматизатор повітря мішеч.гел. Cold TM «Rodnik» 4820020202064 
7 Скребок Kufieta з гумкою для видалення води SK 03G 5902327061083 

721001 
8 Силіконова змазка SILICONE SPRAY COBRA, 200ml 0097254202007 

4820226272953 
9 Силіконова змазка SILICONE SPRAY COBRA, 450ml 0097254452006 
10 Багатофункціональний спрей MULTIFUNCTIONAL LUBRICANT COBRA 

NX-40, 200ml 
0097254204001 

11 Багатофункціональний спрей MULTIFUNCTIONAL LUBRICANT COBRA 
NX-40, 450ml 

0097254454000 

12 Засіб проти запотівання стекол GLASS ANTI-FOGGING AGENT, 200ml 0097254200072 
13 Щітка Bi-Plast SMALL зі шкребком 41 см. 5902327771012 
14 Щітка-скребок для автомобіля Bi-Plast "Аляска" 5902327771036 
15 Скребок Kufieta з гумкою для видалення води SK 01 5902327061014 
16 Провода-прикурювачі, 300А/2м (Квадратна сумка з ручками) 5005846206314 
17 Провода-прикурювачі, 400А/2,5м (Квадратна сумка з ручками) 5005846206413 
18 Щітка Bi-Plast BIG зі шкребком 55 см. 5902327771029 
19 Щітка Bi-Plast ALPEJKA зі шкребком 65 см. з твердою губкою на ручці 5902327771043 
20 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 15"/380 мм 8590745403805 
21 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 16"/400 мм 8590745404000 
22 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 18"/450 мм 8590745404505 
23 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 19"/480 мм 8590745404802 
24 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 20"/500 мм 8590745405007 
25 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 21"/530 мм 8590745405304 
26 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 22"/550 мм 8590745405502 
27 Щітка склоочисника каркасна BOLID Special 24"/600 мм 8590745406004 
28 Трос стрічковий, з металевими гачками 3 т./ 4 м.c 5005846207021 
29 Омивач скла GT EXTREME -20 3,6л 4820020202019 
30 Омивач скла GT USUAL -12   3,6л 4820020202002 

 

 


