
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ 

проведення Акції «Krauff купуй, De’Longhi призуй!» 

(далі за текстом - «Правила») 

 

 

1. Загальні положення 
 

1.1.  Замовником Акції «Krauff купуй, De’Longhi призуй!» (надалі – «Акція») є Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Торгова група «ТНП», що знаходиться за адресою: 49083, м. 

Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31Д код ЄДРПОУ 40861807 (далі - «Замовник»).  

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова група 

«ТНП», що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31Д код 

ЄДРПОУ 40861807 (далі - «Організатор»).  

1.3. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова група «ТНП», 

що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31Д код ЄДРПОУ 

40861807 (далі – «Виконавець»). 

1.4.   Місце проведення акції: Акція діє в мережі торговельних центрів «Епіцентр» і «Нова 

Лінія» по всій території України, за виключенням території АР Крим та території проведення 

операції об’єднаних сил/тимчасово окупованих територій України, а також серед покупців 

інтернет-магазинів epicentrk.ua та nl.ua. 

 

2.  Мета проведення акції 

 

2.1. Метою проведення Акції є просування продукції, яка випускається під знаком для 

товарів і послуг ТМ «Krauff» і проводиться з метою стимулювання кінцевих споживачів - 

фізичних осіб на придбання продукції вищезгаданої торговельної марки та залучення уваги 

споживачів до продукції під вищевказаною ТМ. 

2.2. В Акції бере участь весь асортимент продукції ТМ «Krauff». Повний перелік продукції, 

яка бере участь в акції, вказано в п. 6.1. даних Правил. 

 

3.  Учасники Акції 

 

3.1. До участі в Акції запрошуються усі громадяни України, що на момент проведення  Акції 

досягнули 18 років та проживають на території України, з урахуванням обмежень, 

встановлених розділом 3.2. Правил, та, які належним чином та в повному об’ємі виконали 

всі умови даних Правил (надалі - «Учасники Акції»).  

3.2. Особи, що не можуть бути учасниками та не приймають участь в Акції, незалежно від 

виконання ними умов даних Правил:  

 працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-які інші особи, які беруть участь 

у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, 

брати/сестри, мати/батько, дід/баба);  

 особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;  

 особи, які не виконали умови Акції або порушили умови цих Правил.  

3.3. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти 

правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.  

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:  



 дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;  

 вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;  

 свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам 

Акції;  

 не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.  

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення 

з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з даними Правилами.  

3.6. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому 

числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, не виконання/неналежне виконання 

умов даних Правил, позбавляє його права на отримання Подарунка Акції. 

 

4. Територія та місце проведення Акції 

 

4.1. Акція проводиться в місцях проведення Акції на території України, за винятком 

території проведення операції об’єднаних сил, тимчасово окупованої території (Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та 

Луганської областей) (у подальшому – окуповані території), а саме в мережі торговельних 

центрів «Епіцентр» і «Нова Лінія» та серед покупців інтернет-магазинів epicentrk.ua та nl.ua.  

Адреси торговельних центрів «Епіцентр»:  
1. 03191, м.Київ, вул.В.Кільцева, 1б 
2. 02140, м. Київ, просп. Петра Григоренко, 40 
3. 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, 

вул. Кришталева, 6 
4. 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-В 
5. 04201, м. Київ, вул. Полярна, 20-Д 
6. 04073, м.Київ, проспект С.Бандери, 11а 
7. 04205, Київ, проспект Оболонський, 21Б04108, м. Київ, проспект Правди, 47 
8. 02000, м. Київ, Дніпровська набережна, 33 
9. 02139, м. Київ, вул. Братиславська, 11 
10. 09170, Київська обл., Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська, 3 
11. 08151, Київська обл., м.Боярка, вул. Магістральна 2 
12. 07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Київська, 253 
13. 23222, Вінницька обл., Вінницький район, с. Зарванці, Хмельницьке шосе, буд. 

1ам.Вінниця, вул. Батозька,1в 
14. 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 

Бабенка, 25 
15. 49041, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 62-К 
16. 77503, Івано-Франківська обл., м.Долина, вул. Нафтовиків 8-Г 
17. 82109, м. Дрогобич, Львівська обл., вул. С. Наливайка 5 
18. 35600, м. Дубно, вул. Грушевського, 119В 
19. 10001, м.Житомир, Київське шосе 4/2 
20. 69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В 
21. 69033, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 27 
22. 76009, м. Івано Франківськ, вул. Івасюка, 17 
23. 77311, Івано-Франківська обл, м. Калуш, вул.Хіміків, 17 
24. 32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл., вул. Хмельницьке шосе, 11 
25. 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н., територія Єлизаветівської 

с/ради, автодорога Кам'янське-Петриківка-Магдалинівка, 14 км 



26. 45006, м.Ковель, Волинська обл., вул. Володимирська, 135-А 
27. 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Карпатська, 184 
28. 84331 м. Краматорськ, вул.Марії Приймаченко, буд. 14 
29. 50076, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг вул. Бикова, 33 
30. 25031, м. Кропивницький, вул. Попова  космонавта, 8 
31. 45601, Волинська обл., Луцький район, с. Липини, вул. Окружна, 37 
32. 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 302 
33. 79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188а 
34. 81130, Пустомитівський район, с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 
35. 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 130 
36. 72310 м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна 172/6 
37. 54024, м.Миколаїв, Херсонське шосе, 1 
38. 89607, м. Мукачеве, вул. Лавківська, буд. 1Д 
39. 45400, м.Нововолинськ, Волинська обл., вул. Луцька, 8 
40. 65033, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, 7-км Овідіопольської 

дороги, 1 
41. 65122, Одеська обл., Овідіопольський район, с. Лиманка, просп. Жукова маршала 

ж/м (Дружний), б. 99 
42. 65111, Одеська область, Лиманський район, Красносільська сільська рада, село 

Ілічанка, вул.Паустовського, 14 
43. 36040, м. Полтава, Київське шосе, 41 
44. 17501 Чернігівська обл., м.Прилуки,  вул.Коптєва Юрія, буд. 59 
45. 33005, м. Рівне, вул. Макарова, 1730000, Хмельницька обл., м. Славута, 

вул.Ярослава Мудрого 66 
46. 31101, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул.Попова, 18 
47. 82400, м. Стрий, Львівська обл., вул. Олега Ольжича, 18 
48. 40034, м. Суми, вул. Героїв Крут, 1/3 
49. 46020, м. Тернопіль, вул. Поліська, 7 
50. 88015, м. Ужгород, вул. Баб’яка, 7/1 
51. 20301, м. Умань, вул. Київська, 27 
52. 61031 м.Харків, пр.Гагаріна, 352 
53. 61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, 9-А 
54. 73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 17 
55. 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11/4 
56. 90400, Закарпатська обл. м. Хуст, вул. Львівська 239, 241 
57. 80100, м.Червоноград, Львівська обл., вул.С.Бандери 24а 
58. 18029, м. Черкаси, вул. 30-річча Перемоги, 29 
59. 58020, м. Чернівці, вул. Хотинська, 10-А 
60. 14020, Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Новоселівка, вул. Шевченка, 57 
61. 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 38Б 

 
Адреси торговельних центрів «Нова Лінія»:  

1. м. Київ; вул.Оноре де Бальзака, 65/1  
2. Київська обл.; смт. Чабани; Одеське шосе, 8  
3. м. Львів; вул. Щирецька, 7  
4. м. Дніпро; вул.Стартова, 9-А  
5. 08300, м. Бориспіль, вул. Горбатюка, 2  
6. м. Одеса; Ленінградське шосе, 8/2  
7. Запорізька обл.; с. Нове запоріжжя; Нікопольське шосе, 1-Є 
8. м. Луцьк; вул. Шевченка, 13-Б  
9. м. Харкiв; пр-т. Гагарiна, 318-В  
10. м. Кременчук; вул. Київска, 66-Г  
11. м. Херсон; вул. Нафтовиків, 37  



12. Київська обл.; м. Буча; вул. Нове шосе, 48  

 

5. Строк проведення Акції 

 

5.1. Строки проведення Акції: реєстрація в акції можлива з 00 годин 01 хвилини 01 липня 

2021 року по 23 години 59 хвилин 24 листопада 2021 року. Процедура визначення 

переможців акції здійснюється з графіком в п. 8.1. даних Правил. 

5.2. Строк проведення Акції може бути змінений Організатором за його рішенням 

самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені 

Організатором. 

 

6. Умови участі в Акції 

 

6.1. Офіційні веб-сайти Акції (далі - «офіційний сайт/сайт»): epicentrk.ua, nl.ua. 

Учасники Акції можуть придбати необмежену кількість Акційної продукції.  
Для участі в Акції необхідно:  
Протягом Терміну проведення Акції  

 Придбати Акційну продукцію ТМ «Krauff» одним чеком (одним розрахунковим 

документом) на суму не менше 500 (п’ятсот) гривень з ПДВ в місцях проведення 

акції, згідно п. 4.1; 

 Зареєструвати номер чека на промо-сторінці акції на сайтах:  

a) Сайт epicentrk.ua, якщо покупка була здійснена в будь-якому з ТЦ мережі 
«Епіцентр» або на сайті epicentrk.ua 

b) Сайт www.nl.ua, якщо покупка була здійснена в будь-якому з ТЦ мережі 
«Нова лінія» або на сайті nl.ua;  

 Та зберегти оригінал чека;  

Перелік продукції, яка бере участь в акції: 

Період Артикул  Назва 

Липень 2021-
Серпень 2021-
Вересень 2021 

26-238-031 Каструля з скл. кришкою  16см, 1,9 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-032 Каструля з скл. Кришкою   18см, 2,6 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-033 Каструля з скл. кришкою  20см, 3,6 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-034 Каструля з скл. кришкою 24см,  5,9л., нерж.сталь, Krauff 

25-45-083 Сковорідка з антиприг. покриттям, 20см 

25-45-084 Сковорідка з антиприг. покриттям, 24см 

25-45-085 Сковорідка з антиприг. покриттям,, 26см 

25-45-086 Сковорідка з антиприг. покриттям, 28см 

25-45-087 Сковорідка для млинців з антиприг. покриттям, 24см 

26-203-077 Форма для випікання кругла роз'ємна, Ø24*6.8 см (товщина 0,4 мм) 

26-203-078 Форма для піци,37x33x2 см   (товщина 0,5 мм) 

26-203-079 Форма для випікання прямокутна,40.5*25.5*5.5 см (товщина 0,5 мм) 

29-298-001 Половник 

29-298-002 Лопатка 

29-298-003 Картоплем'ялка 

29-298-004 Вінчик 

26-184-073 Тертка 4-х гранна, 21,5см 

26-288-016 Підставка для кухонних інструментів 

Вересень 2021-
Жовтень2021-
Листопад 2021 

26-238-037 Ківш з скл. кришкою  16см, 1,9 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-038 Каструля з скл. кришкою  16см, 1,9 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-039 Каструля з скл. Кришкою   18см, 2,6 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-040 Каструля з скл. кришкою  20см, 3,6 л., нерж.сталь, ТМ Krauff 

26-238-041 Каструля з скл. кришкою 24см,  5,9л., нерж.сталь, Krauff 



25-45-088 Сковорідка з антиприг. покриттям, 20см 

25-45-089 Сковорідка з антиприг. покриттям,, 24см 

25-45-090 Сковорідка з антиприг. покриттям,, 26см 

25-45-091 Сковорідка з антиприг. покриттям, 28см 

25-45-092 Сотейник з двумя ручками и крышкой, 28 см 

25-45-093 Сковорода ВОК с крышкой, 28см 

25-45-094 Сковорода блинная с антиприг. покрытием, 22см 

29-296-005 Скляна кришка діаметр 20см.Артикул: 29-296-005. TM "Krauff" 

29-296-006 Скляна кришка діаметр 24см.Артикул: 29-296-006. TM "Krauff" 

29-296-007 Скляна кришка діаметр 26см.Артикул: 29-296-007. TM "Krauff" 

29-296-008 Скляна кришка діаметр 28см.Артикул: 29-296-008. TM "Krauff" 

26-203-080 Форма роз`ємна для випічки (кругла), O24cм. Артикул: 26-203-080. ТМ "Krauff" 

26-203-081 Форма для випічки хліба прямокутна 24*14*6,5cм Артикул: 26-203-081. ТМ "Krauff" 

26-203-082 Формадля випічки (прямокутна) 38,5*24.5*5 см. Артикул: 26-203-082. ТМ "Krauff" 

29-298-005 Ополоник. Артикул: 29-298-005. ТМ "Krauff" 

29-298-006 Лопатка. Артикул: 29-298-006. ТМ "Krauff" 

29-298-007 Картоплемялка. Артикул: 29-298-007. ТМ "Krauff" 

29-298-008 Вінчик. Артикул: 29-298-008. ТМ "Krauff" 

26-288-015 Підставка для ножів. Артикул: 26-288-015. ТМ "Krauff" 

29-304-001 Ніж повара 20,5см. Артикул: 29-304-001. ТМ "Krauff" 

29-304-002 Ніж слайсерний 20,5см. Артикул:29-304-002. TM "Krauff" 

29-304-003 Ніж універсальний 13см. Артикул:29-304-003. ТМ "Krauff" 

29-304-004 Ніж для чищення овочів 9см. Артикул: 29-304-004. TM "Krauff" 

29-250-031 Точилка для ножів та ножиць. Артикул: 29-250-031. ТМ "Krauff" 

26-293-007 Френч-прес 1000мл. Артикул: 26-293-007. ТМ "Krauff" 

26-285-005 Термокружка, 400мл. Артикул: 26-285-005. ТМ "Krauff"  

26-178-075 Термос, 1000мл. Артикул: 26-178-075. TM "Krauff" «пр.» 

26-203-076 Гейзерна кавоварка, 300мл. Артикул: 26-203-076 TM "Krauff" 

26-303-002 Чайник 3л. Артикул: 26-303-002. TM "Krauff"  

29-178-038 Набір столових приборів 30пр. Артикул: 29-178-038. TM "Krauff" 

 

6.2. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та 

зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.  

6.3. Учасник Акції, що порушив будь-які правила Акції, в будь-якому випадку втрачає право 

на отримання Подарунка в Акції. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймається 

Організатором Акції, яке є остаточним і оскарженню не підлягає. 

6.4. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість або будь-які 

технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників або чеків на сайті. 

6.5. Чек (розрахунковий документ), по якому було здійснено покупцем повернення 

товарів належної якості відповідно до Закону «Про захист прав споживачів» та після 

повернення в чеку залишилось продукції ТМ «Krauff» на суму менше 500 грн з ПДВ, не має 

права брати участь у акції. В разі виникнення спорів, надання подарунку буде здійснюватися 

на розсуд організатора акції. 

 

7. Подарунковий фонд Акції 

 

7.1. Подарунковий фонд Акції складається з: 

 Головний приз: 

 кавомашина ТМ De’Longhi  - 5 одиниць; 

 Додаткові призи: 

  електричний гриль ТМ De’Longh – 5 одиниць; 

  електричний чайник ТМ De’Longhi – 5 одиниць; 

  електричний тостер ТМ De’Longhi – 5 одиниць. 



7.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і складає кількість, зазначену в пункті 7.1. 

Правил.  

7.3. Характеристики Подарунків визначаються на розсуд Організатора та можуть 

відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарунків 

грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та 

поверненню не підлягають. Організатор Акції не несе жодних гарантійних зобов’язань щодо 

якості Подарунків.  

7.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків 

Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможцями Акції скористатись 

наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання 

такого Подарунків.  

7.5. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в 

результаті отримання Подарунків забезпечується Виконавцем відповідно до вимог 

законодавства України. 

 

8. Визначення Переможців Акції  

 

8.1. Переможці Акції визначаються щомісяця згідно з графіком: 

Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад 

29.07.2021 26.08.2021 30.09.2021 28.10.2021 25.11.2021 

 

8.2. Переможці Акції будуть визначатися на сайті epicentrk.ua за допомогою незалежної 

системи random.org серед усіх зареєстрованих на сайті epicentrk.ua та nl.ua Учасників акції.  

8.3. Перший Переможець кожного етапу визначення переможців отримає кавомашину 

ТМ De’Longhi (1 одиниця), другий Переможець кожного етапу визначення переможців 

отримає електричний гриль ТМ De’Longhi (1 одиниця), третій Переможець кожного етапу 

визначення переможців отримає електричний чайник ТМ De’Longhi (1 одиниця), четвертий 

Переможець кожного етапу визначення переможців отримає електричний тостер ТМ 

De’Longhi (1 одиниця). 

8.4. Результати визначення Переможців Акції визнаються остаточними і не можуть бути 

змінені або оскаржені Учасниками. Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право 

збільшити/змінити Подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки, не 

передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор/Виконавець 

або залучені ними треті особи повідомляють про них додатково.  

8.5. У випадку недостовірності, неповноти наданої інформації учасником, Організатор не 

несе відповідальності щодо несповіщення Учасника про право отримання Подарунку, 

перемогу в Акції.  

8.6. За підсумками кожного розіграшу, не пізніше 5-ти календарних днів, має бути 

складено рішення комісії Організатора про визначення Переможців Акції. В рішення комісії 

Організатора відображається результати проведення акції, імена переможців, 

ідентифікаційні коди переможців, сума отриманого подарунка. До рішення комісії 

Організатора додаються копії паспортів та ідентифікаційних кодів переможців. 



8.7. Інформація про Переможців після кожного розіграшу публікується в день проведення 

розіграшу на сайтах: epicentrk.ua, nl.ua. 

 

9. Порядок та строки отримання Подарунків Акції:  

 

9.1. Порядок отримання Подарунків:  

Подарунок відправляється Переможцю акції Організатором акції в на відділення Нової Пошти, 

яке вкаже Переможець. 

Відправлення подарунку здійснюється протягом 5-ти робочих днів після опублікування 

переліку переможців і отримання на email організатора акції: ukraine@krauff.com всієї 

необхідної інформації від Переможця, а саме:  

 прізвище ім’я по-батькові; 

 телефон; 

 копію паспорту громадянина України; 

 копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

 інформація про адресу відправлення: місто, номер відділення Нової Пошти. 

9.2. За підсумками проведення акції, складається звіт про результати акції, фактичні 

витрати на проведення акції. 

9.3. У випадку, якщо Переможець Акції не отримав Подарунок з причини, що не залежать 

від Організатора/Виконавця, то вважатиметься, що такий Учасник добровільно відмовився 

від отримання Подарунку Акції та він не матиме права претендувати на Подарунок Акції або 

на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. 

Організатор Акції розпоряджається таким невитребуваним Подарунком Акції на власний 

розсуд. У випадку ненадання та/або несвоєчасного надання та/або не підписання 

Переможцем Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції документів, зазначених 

в пунктах 9.1 даних Правил, буде вважатись, що Переможець Акції, який здобув право на 

отримання Подарунку Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку. 

9.4. Передача права на отримання Подарунків Акції третім особам не допускається.  

9.5. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваних Подарунків Акції.  

9.6. Виконавець/Організатор мають право:  

9.6.1. Відмовити у видачі Подарунків Акції Учаснику, який не виконав належним 

чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такого Подарунку, 

згідно цих Правил;  

9.6.2. Відмовити у видачі Подарунку, якщо Учасник вказав недостовірну інформацію 

про себе та/або адресу доставки. Грошовий еквівалент Подарунків не 

видається.  

9.7. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за технічні проблеми з 

передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, за роботу 

Інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок 

яких Учасник Акції не був повідомлений або був несвоєчасно повідомлений про право на 

отримання Подарунків Акції.  



9.8. Виконавець/Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність 

інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання 

такої інформації передбачено цими Правилами.  

9.9. Виконавець/Організатор Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців Акції, 

пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.  

9.10. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість 

Переможців Акції скористатись наданим їм Подарунками з будь-яких причин, а також за 

можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.  

9.11. Виконавець/Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-

яких суперечок стосовно Подарунків Акції. Виконавець/Організатор Акції не вступають в 

будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і права на одержання 

Подарунків Акції. Виконавець Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав 

сторін у будь-яких спорах.  

9.12. Виконавець/Організатор Акції та залучені ними треті особи не несуть відповідальності 

у разі настання форс-мажорних обставин, 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 Виконавця/Організатора Акції та 

залучених ними третіх осіб, обставини.  

9.13. Організатор має повне право відмовити в отриманні будь-яких Подарунків Акції у 

випадку ненадання Переможцем Акції повної інформації, надання недостовірної інформації, 

ненадання чи несвоєчасне надання Учасником Акції Виконавцю необхідних документів, 

передбачених даними Правилами і діючим законодавством України, у випадку 

недотримання Переможцем Акції інших положень цих Правил та діючого законодавства 

України.  

Організатор/Виконавець Акції та їх представники не несуть відповідальності за неможливість 

отримання Подарунку Переможцем Акції, з будь-яких причин, що не залежать від 

Організатора/Виконавця Акції та їх представників, в т.ч. у разі, якщо контактна адреса, ім'я 

та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Переможцем Акції було вказано 

невірно та/або нерозбірливо або було змінено, тощо, так само, як і у разі неотримання від 

Переможця інформації та/або копій документів відповідно до періоду та списку, зазначених 

у цих Правилах. При цьому такий Переможець не має права на одержання від 

Організатора/Виконавця Акції та їх представників будь-якої компенсації. За повноту, 

достовірність і правомірність використання інформації, в тому числі контактної, яка надається 

Переможцем акції, несе повну відповідальність Переможець Акції. Організатор і Виконавець 

приймають цю інформацію як таку, що відповідає дійсності, та не здійснюють її перевірку.  

9.14. Організатор Акції виступає податковим агентом у відносинах, пов’язаних з врученням 

подарунків переможцям Акції і несе повну відповідальність і усі витрати щодо сплати усіх 

податків, пов’язаних з дарунками, та витрат, пов’язаних з доставкою цих дарунків 

Переможцям. 

 

 

 

 



10. Додаткові умови 

 

10.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду 

Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова 

Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі 

в Акції та отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання від 

Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової. 

10.2. Для отримання Подарунку Акції в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати 

Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. персональні 

дані), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Акції Учасник Акції підтверджує 

достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано 

нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації 

(в т.ч. інформації щодо контактів з ним).  

10.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх 

зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних 

персональних даних.  

10.4. Переможці Акції зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з 

отриманням Подарунків Акції.  

10.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

безкоштовне використання наданої інформації, його персональних даних 

Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, 

що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), 

зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших 

матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його 

імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. 

рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного 

телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких 

обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках 

проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також 

розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України 

«Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від 

отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності 

Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та 

фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у 

зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого 

відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок Акції, 

погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому за 

це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в 

тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що 

виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.  

10.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, 

і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 

Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.  



10.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції 

протягом всього строку 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 Акції. Такі зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил.  

10.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і 

повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, 

які стосуються його персональних даних Переможця, а також з тим, що його добровільно 

надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-

якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить 

чинному законодавству України.  

10.9. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку визначеному 

Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його 

персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою 

виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері 

бухгалтерського обліку, підготовки статистичної інформації.  

10.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:  

 на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як 

володільця/розпорядника його персональних даних;  

 вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних 

уточнення своїх персональних даних; 

 застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних.  

10.11. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором 

самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою 

збереження конфіденційності.  

10.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних 

«Переможці», що є власністю Організатора, до їх відкликання за письмовою вимогою 

Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не 

допускається до подальшої участі у Акції.  

10.13. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, 

ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.  

10.14. Розгляд звернень щодо правил та додаткового роз’яснення несе Організатор Акції, 

додаткова інформація за телефонам (044) 391 40 10. 


