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ПРАВИЛА
проведення Акції
«В ТВОЇХ РУКАХ ТУРБОТА З ФРЕКЕН БОК»
1. Загальні положення.
1.1. Акція «В ТВОЇХ РУКАХ ТУРБОТА З ФРЕКЕН БОК» проводиться ТОВ «НОВУС
УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36003603) , Україна, 04112 м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 52 (далі
– «Організатор») на замовлення ТОВ «СЕРВІС ПРО (код ЄДРПОУ 39200703), Україна 49000,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2, вежа 4-7, приміщення
10 (далі – «Замовник»).
1.2. «Офіційна сторінка» – вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за
такою Інтернет – адресою https://novus.ua/ (далі – Офіційна сторінка Акції).
2. Умови проведення Акції «В ТВОЇХ РУКАХ ТУРБОТА З ФРЕКЕН БОК».
2.1. Акція «В ТВОЇХ РУКАХ ТУРБОТА З ФРЕКЕН БОК» (далі – «Акція») проводиться
Організатором на всій території України, далі – «Територія проведення Акції (за
винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме: території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь на підставі Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а
також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі
Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, Указу Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи
щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»
від 14квітня 2014 року № 405/214 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII).
2.2. Акція проводиться в період з 20.04.2021 року по 20.05.2021 року включно (далі – «Строк
проведення Акції»).
2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції під торговельною маркою "Фрекен
Бок", з поставки якої Замовник здійснює свою господарську діяльність.
2.4. В Акції бере участь така продукція (далі – «Продукція»):
Продукція

Продукція

Ганчірка д/підл.Фр.Бок Тв.50*70см 1шт

Серветка д/приб. Цел.ФБ Трио 3шт

Ганчірка д/підлоги Фрекен Бок Степ 1шт

Серветка д/приб.ФБ цел.Аккорд 4+1шт

Губка кух.ФБ Minions 5 шт

Серветка д/приб.Фрекен Бок багатофун.

Губка кух.ФБ Minions 8 шт

Серветка д/приб.Фрекен Бок віск.3 шт

Губка кух.ФБ Strawberry 5 шт

Серветка д/приб.цел.Фрекен Бок 3 шт

Губка кух.ФБ Максима Black хв.пов.5шт

Серветка з мікрофібр.Active 2in1 ФБ 1шт

Губка кухонна Фрекен Бок Mах 10 шт

Серветка мікроф.д/скл.глян.поверхонь ФБ

Губка кухонна Фрекен Бок МАХ 5шт

Серветка цел.д/приб.АкваStop Фр.Бок 2шт

Губка Фрекен Бок П'ятірка Кольорова 5шт

Серветки Zig Zag Фрекен Бок 1шт

Губка целюлозна ФБ GoGreen3 шт

Серветки госп.вол.антибакт.ФБ 48шт

Губки кухонні Color ФБ 5+1 шт

Серветки госп.вол.Унів.Фрекен Бок 48шт

Мішечки д/замороз.льоду Фрекен Бок 192шт

Серветки д/кухні і ванни Фрекен Бок 24шт

Пакет zip-lock д/зб./зам.Фр.Бок 1л 15шт

Серветки д/приб.віск.ФБ Minions 5шт
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Пакет д.см.п.60*80 ф.Фрек.БОК 60л/40шт

Серветки д/приб.м/ф ФБ д/скл.дзерк.3 шт

Пакет д/с.Фр.Бок 110*105 п/е 160л/10шт.

Серветки д/прибир.універсал.ФБ 10+2 шт

Пакет д/с.Фр.Бок 120*130 п/е 240л/5шт.

Серветки д/прибир.Цел.ун.Фрекен Бок 3шт

Пакет д/сміт.Мax Фрекен Бок 70л с.10шт
Пакет д/сміт.Ст.зел.Фрекен Бок 35л/30шт

Серветки унів.Фрекен Бок Мікрофібра XL
Серветки унів.Фрекен Бок Фламенко 4+1шт

Пакет д/сміття з/затяжк.ФБ 35л 50шт

Серветки універ.д/скла та зер.Фрекен Бок

Пакети Snack Bag ФБ 10шт

Серветки універ.Фрекен Бок Фламенко 3шт

Пакети д/с.з.Фрекен Бок Ст.З.Ж.Ф.35л15шт

Серветки целюл.Фр.Бок Супер Кухня 3шт

Пакети д/см. ФБ GoGreen50*55, 35л, 20шт

Скатертина в рулоні Мікс ФБ 120*150 п/е

Пакети д/см.з ручк.Фрекен Бок 20л 30шт

Скатертина Фрекен Бок пол.120*150см ас.

Пакети д/см.з ручк.Фрекен Бокс 60л 20шт

Фольга алюм.Стандарт, Фрекен БОК 50 м

Пакети д/см.з.Фрекен Бок 35л 15шт 50*60

Фольга алюмінієва Фрекен Бок 10м

Пакети д/см.зат.ФБ GoGreen51*51 35л 10шт

Фольга алюмінієва Фрекен Бок ст.100м

Пакети д/см.надм.Ф.Бок 70*110 120л 10шт

Фольга харчова Фрекен Бок 10м

Пакети д/см.надм.Ф.Бок 90*120 160л 10шт

Фольга харчова Фрекен Бок 20м

Пакети д/см.Фрек.Бок 35л 50*60см 100шт

Шкребок д/кухні Фрекен Бок 1шт

Пакети д/см.Фрекен Бок 45*50 20л 30шт

Шкребок Фрекен Бок Сталевий 2шт

Пакети д/см.Фрекен Бок 50*60 35л 30шт

Ганчірка Фрекен Бок для полу 1шт

Пакети д/см.Фрекен Бок 50*60 35л 52шт

Губка Фрекен Бок Еталон 10шт

Пакети д/см.Фрекен Бок 60*80 60л 20шт

Пакети д/збер.з ручк.Фрекен Бок L 100шт

Пакети д/сміття МАХ Фрекен Бок 120л 10шт

Пакети д/зберіган.Фрекен Бок L 100шт

Пакети д/сміття Фрекен Бок ручк.35л 30шт

Пакети д/см.Фр.Бок графіт50*50 35л 15шт

Пакети-сл.д/зб./зам.Фрек.Бок 1л M 10шт

Пакети для сміття Біо Фр.Бок 35л/30шт

Пакети-сл.д/зб./зам.Фрек.Бок 3л L 10шт

Губки кухонні микс ФБ 4+2шт

Пакети-слайд.д/зб./зам.Фр.Бок 1л,3л 5шт

Пакет д/см.п/е з/ручк.пол.HD ФБ 35л/30шт

Пакети-слайд.д/зб./зам.Фрек.Бок 1л 5шт

Пакет д/сміття п/е з/затяжк.ФБ 35л/70шт

Пакети-слайд.д/зб./зам.Фрек.Бок 3л 5шт

Пакети д/см.з/вушк.Ld син.ФБ 160л/10шт

Папір перг.д/вип.Фрекен Бок 5м бок.44016

Пакети д/см.з/зат.пол.ФБ 51х53 35л/15 шт

Папір перг.д/вип.Фрекен Бок 5м бок.44017

Пакети д/сміття з ручками ФБ 35л/50шт

Папір пергаментний д/випічки ФБ 50м

Пакети-стiкери д/зб.ФБ 25шт

Пергамент д/випiк.Фрекен Бок коричн.5+3м

Пластини д/захисту плити Фрекен Бок 4шт

Пергамент д/кр.форм Фрекен Бок 10арк

Серветки д/скла та дзер.Фрекен БОК 40шт

Пергамент ФБ 15 листiв бокс

Фольга алюм.Non-Stick ФБ 10м

Плівка МАХ харчова Фрекен БОК 100 м,

Серветка д/приб.цел.Фрекен Бок 2шт.

Плівка МАХ харчова Фрекен БОК 200 м

Губка кух.д/посил.очищ.Фрекен БОК 3 шт

Плівка МАХ харчова Фрекен БОК 50 м

Губка кух.з хв.пов.Фрекен Бок 3шт.

Плівка харчова Фрекен Бок 20м

Губка кух.Комфорт Фрекен Бок 5 шт.

Плівка харчова Фрекен Бок 30м

Губка Фрекен Бок Симфонія 4+1шт

Рукав д/запікан.Фрекен Бок 10м

Пакети д/см.Фр.Бок сині 50*60 35л 20шт

Рукав д/запікання Новий стандарт ФБ 3м

Пакети д/см.Фр.Бок сині 60*80 60л 15шт

Рукав для запікання Новий стандарт ФБ 5м

Пакети д/см.Фрекен Бок 70*110см 120л10шт

Рукавички Super grip ФБ 6шт (M-L)

Пакети д/см.Фрекен Бок Сині 20шт45л55*70

Рукавички Super grip ФБ 6шт (S-M)

Рукавички д/прибирання L Фрекен Бок

Рукавички гум.унів.д/миття посуду L ФБ

Пакет д/мусора з зат.Фрекен Бок 20л/20шт

Рукавички гум.унів.д/миття посуду S ФБ

Серветка д/приб.Унів.Фрекен Бок 2шт.

Рукавички гум.універ.д/миття М ФК

Губки кухонні микс ФБ 3+1шт

Рукавички латексні Фрекен Бок господ.L

Серветка д/приб.мікроф.Фрекен БОК

Рукавички нітр.Сolor mix ФБ 8шт L

Губка кухонна Макс Фрекен Бок 3шт
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Рукавички нітр.Сolor mix ФБ 8шт M

Пакет д/см з затяг Фрекен Бок 60л 10шт

Рукавички нітр.Сolor mix ФБ 8шт S

Пакет д/см. із зат. Ст.ФБ 60л 10шт

Рукавички Однор.L нітрил Фрекен Бок 10шт

Папiр для випечки Фрекен Бок 20м

Рукавички Однор.M нітрил Фрекен Бок 10шт

Рукавички д/прибирання M Фрекен Бок

Рукавички Однор.S нітрил Фрекен Бок 10шт

Рукавички д/прибирання S Фрекен Бок

Рукавички Фрекен Бок латексні господ.S

Серветка віск д/очищ підлоги Фрекен Бок

Рукавички Фрекен Бок латексні господ.М

Шкребок д/кух.д/делік.очищ. ФБ 1шт

2.5. Купуючи Продукцію, учасник Акції не вносить жодної додаткової плати, пов’язаної з
участю в Акції, окрім безпосередньої ціни Продукції. Призовий фонд Акції (далі –
«Призи») не формується з внесків учасників Акції.
3. Вимоги до учасників Акції.
3.1. Учасником Акції вважається особа, яка є власником бонусної картки NOVUS, та є
Учасником програми лояльності NOVUS (Тут і далі по тексту Правил «Бонусна картка
NOVUS» та «Учасник програми лояльності NOVUS» застосовуються в розумінні термінів
визначених
Офіційними
умовами
програми
лояльності
NOVUS
https://novus.ua/media/downloadable/ofitsiyni-umovy-2020.pdf), яким виповнилось 18 років, що
проживають на території України та які належним чином та в повному обсязі виконали всі
умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).
3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 цих Правил та
належним чином виконала всі вимоги цих Правил.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути такі особи, незалежно від виконання
ними умов цих Правил:
3.3.1 працівники Організатора/ Замовника Акції і будь-яких інших осіб, які беруть
участь у підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі, члени сім'ї та особи,
пов'язані з ними спільним побутом;
3.3.2 особи віком до 18 (вісімнадцяти) років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
3.4.1 дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2 зазначати повні коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими
Правилами.
3.5. Беручи участь в Акції, учасник Акції погоджується й підтверджує факт ознайомлення та
повної і безумовної згоди з цими Правилами.
3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому
числі, щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та Замовника
від обов’язку вручити Приз Акції, і такий учасник Акції втрачає право на отримання Призу
Акції.
3.7. У разі порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що
спричинило виникнення в Організатора та/або Замовника збитків, учасник Акції
зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки в повному обсязі.
3.8. У будь-який момент проведення Акції Замовник або Організатор має право вимагати від
учасника надати копії документів, що засвідчують його особу, в тому числі підтверджують
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його вік. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників
Акції, які порушили обов’язки, передбачені в цих Правилах.
3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на
подальшу участь в Акції та на одержання Призів.
4. Умови участі в Акції.
4.1. Для участі в Акції необхідно:
4.1.1. протягом Строку проведення Акції придбати одним чеком будь-яку Продукцію
торгової марки Фрекен Бок вартістю від 199,00 грн з ПДВ, яка вказана у пункті 2.4. в
магазинах «NOVUS», що беруть участь в Акції, із використанням бонусної картки
NOVUS.
Перелік магазинів «NOVUS», що беруть учать в акції:
м. Буча, вул. КиєвоМироцька, 104д
м. Рівне, вул. Гагаріна, 26
м. Тернопіль, вул. Перля, 3
м. Київ Лобановського, 4Д
м. Київ, прт Броварський, 18Д
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4
м. Київ, вул. Г.Кирпи, 5
м. Бровари, вул. Київська, 253
м. Ірпінь, вул. Центральна, 2
м. Біла Церква, вул.Леваневського, 26Д
м. Вишневе вул. Першотравнева, 26
м. Київ, прт. Григоренка П., 18
м. Київ, бульвар Дружби Народів, 16a
м. Київ, вул. Богатирська, 32
м. Київ Кільцева дорога, 12
м. Київ прт Броварський, 17
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
м. Київ Хоткевича Гната, 1А
м. Київ, площа Гостомельська, 1
м. Вишневе. вул.Святошинська, 28а
м. Київ,прт Бажана,8
м. Київ, проспект Правди, 47
м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7г
м. Київ, вул. Ватутіна, 2Т

При купівлі Продукції торгової марки Фрекен Бок в магазинах «NOVUS», що не зазначені
в переліку, покупець не бере участі в Акції;
4.1.2. у випадку відсутності бонусної картки NOVUS протягом Строку проведення Акції,
для участі в Акції необхідно попередньо зареєструватись та стати Учасником
програми лояльності NOVUS (умови реєстрації в програмі лояльності NOVUS
зазначено на сайті novus.ua/media/downloadable/ofitsiyni-umovy-2020.pdf ), та придбати
одним чеком будь-яку Продукцію торгової марки Фрекен Бок вартістю від 199,00 грн з
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ПДВ, яка вказана у п. 2.4. в мережі магазинів «NOVUS» із використаням бонусної
картки NOVUS.
4.2. Учасник Акції вважається автоматично зареєстрованим, у випадку виконання умов
зазначених у п. 4.1. правил.
4.3. Ні Організатор Акції, ні Замовник Акції не несуть відповідальності за несправності мережі
та інші незалежні від їхньої волі обставини, що унеможливлюють та/або сповільнюють
процес реєстрації Учасника у визначений строк.
4.4. Реєстрація Учасника не може бути здійснена, якщо це проводиться з порушенням умов цих
Правил, зокрема якщо реєстрація здійснена учасником Акції з порушенням строків та/або інших
обмежень, встановлених цими Правилами;
5. Призи Акції.
5.1. Призовий фонд Акції складають:
5.1.1 Пилососи PHILIPS PowerPro Aqua Cordless FC6409/01. Всього 5 (п’ять) шт.
5.1.2 Роботи - пилососи Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P STYTJ02YM. Всього 7 (сім) шт.
5.1.3 Набори швабра + насадка Фрекен Бок. Всього 20 (двадцять) шт.
5.1.4 Фрекен БОКСи. Всього 50 (п’ятдесят) шт.
Один Учасник Акції, у разі перемоги, може отримати приз в кількості не більше 1 шт. серед усього
Призового фонду Акції.
Забезпечення наявності Призового фоду здійснюється Замовником Акції.
5.2. Організатор не має будь-яких обов'язків та не відповідає і не здійснює компенсацій у
зв'язку з подальшим використанням Призів Акції.
5.3. Кількість Призів Акції обмежена і становить зазначену вище у п. 5.1 Правил кількість.
5.4. Організатор має право змінювати найменування та кількість Призів Акції шляхом
внесення змін до цих Правил. Зміни до Правил можливі у випадку їх затвердження
Організатором Акції й оприлюднення в порядку, визначеному для інформування про
умови участі в Акції. Такі зміни набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше
не буде спеціально визначено безпосередньо змінами до Правил.
6. Порядок визначення переможців Акції та Призів, право на які вони отримують.
6.1. Серед учасників Акції (бонусних карт NOVUS), що виконали умови Акції відповідно до
п. 4 цих Правил, Організатор визначає переможців шляхом випадкової вибірки номерів
карток програми лояльності NOVUS з використанням спеціального обладнання
(комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою (за допомогою
Інтернет ресурсу https://www.random.org/). У спеціальному обладнанні не містяться
приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні
масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які
здійснюють контроль за проведенням Акції. Розіграш проводиться 24 травня 2021 року.
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6.2. Інформування учасника Акції про одержання права на Приз за участь в Акції здійснюється
Організатором шляхом розміщення інформації на сайті https://novus.ua/ та (або) шляхом
надсилання SMS- або Viber- повідомлення на мобільний номер телефону, що вказаний
учасником Акції у програмі лояльності NOVUS (зазначений на Персональній сторінці
користувача Мій NOVUS за посиланням my.novus.ua).
7. Порядок вручення Призів Акції.
7.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту оголошення переможців Акції, Організатор або
Замовник узгоджує з такими Учасниками (переможцями Акції) всі необхідні дані та адресу для
отримання Призу Акції, а також повідомляє про необхідність надання, протягом 5 (п’яти) робочих
днів з дати отримання такого запиту, наступних документів: скан-копії паспорту громадянина
України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копії ІD-картки, реєстраційного номеру
облікової картки платника податків (за відсутності номеру облікової картки платника податків
через релігійні переконання, надається скан-копія відповідної сторінки паспорту громадянина
України із відміткою про відсутність номеру облікової картки платника податків). Переможці
Акції, що отримали право на вручення призів за п. 5.1.2 Правил зобов’язані додатково, крім
вищевказаних документів, також повідомити Організатору номер бонусної картки NOVUS.
Організатор/Замовник мають право вимагати надання й інших документів, які підтверджують
належне виконання учасниками Акції цих Правил (в тому числі, але не виключно оригінали
документів, що підтверджують особу учасника Акції).
7.2.
Переможець Акції має право заявити про свою відмову від отримання належного йому
Призу Акції.
7.3.
Призи Акції, передбачені п. 5.1. цих Правил, вручаються переможцям відправником,
використовуючи дані, вказані в п. 7.1.;
7.4.
Доставка Призів Акції, зазначених в п. 5.1.1 – 5.1.4. цих Правил, здійснюється за
рахунок Замовника, службою доставки на адресу, повідомлену переможцем Акції в порядку,
передбаченому п. 7.1 цих Правил. Доставка Призів Акції здійснюється протягом 10 (десяти)
календарних днів після отримання повної інформації та документів від переможця Акції, як
це передбачено у п. 7.1 цих Правил.
7.5.
Вручення Призу Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з
умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами.
7.6.
З часу вручення Призу Акції переможець Акції має право самостійно розпоряджатися
належним йому Призом Акції.
7.7.
Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальше
використання переможцями Акції Призів Акції після їхнього вручення та/або за неможливість
відповідним переможцем Акції скористатись наданим Призом Акції з будь-яких причин. У
разі настання гарантійного випадку, переможець Акції має звернутися безпосередньо до
одного із сервісних центрів, зазначених у супровідній документації до технічного виробу.
7.8.
Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх документів, іншої
інформації, що вимагається цими Правилами, є необхідною умовою отримання Призів Акції.
Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного
переможця Акції права на одержання належного йому Призу Акції. При цьому переможець
Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Призу Акції та не має
права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
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7.9.
Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Акції,
передбаченого цими Правилами, без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на
інший Приз Акції у таких випадках, незалежно від того, в який час стали відомими вказані
обставини:
7.9.1.
7.9.2.

якщо відповідний переможець Акції не вчинить дій, передбачених у п. 7.1
Правил та/або інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;
якщо переможець Акції належить до категорії осіб, вказаних у п. 3.3 цих
Правил;

7.9.3.

у разі пред’явлення переможцем Акції копій паспорта громадянина
України (для отримання Призу Акції) та/або картки фізичної особи –
платника податків, що йому не належать;

7.9.4.

у разі неможливості ідентифікувати переможця Акції;

7.9.5.

якщо переможець Акції заявив про свою відмову від отримання належного
йому Призу Акції, як це зазначено у п.7.2 цих Правил;

7.9.6.

у разі неналежного виконання умов цих Правил.

7.10. У разі неможливості вручення Призів Акції, вони визнаються незатребуваними.
Замовник має право розпорядитися незатребуваними Призами Акції на свій розсуд.
7.11. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Призів Акції не видається.
8.

Технічні умови.
8.1. Технічна підтримка Акції здійснюється за телефоном: 0 800 601 729 в робочі дні з 09:00
до 18:00 протягом Строку проведення Акції. Дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні
безкоштовні.
8.2.
Всі учасники Акції самостійно оплачують усі будь-які витрати, які вони мали у зв'язку
з участю в Акції (у тому числі без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею
Інтернет, як для реєстрації, так і для отримання будь-якої інформації про Акцію).
8.3.
Організатор Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі в
Акції будь-кого з учасників Акції.

9.

Інші умови.
9.1. Організатор не відповідає за:
9.1.1.

неознайомлення учасником Акції з цими Правилами Акції;

9.1.2.

неознайомлення учасником Акції з фондом Призів Акції та
умовами їхнього отримання;

9.1.3.

неотримання/несвоєчасне отримання Організатором Акції
відомостей / документів / інформації від учасника Акції,
необхідних для отримання Призів Акції у строки, встановлені
для їхнього надання, з вини організацій зв'язку або з інших, не
залежних від Організатора Акції причин;
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9.1.4.

невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання
учасниками / переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих
Правилах;

9.1.5.

неотримання Призів Акції переможцем Акції, що сталося не з
вини Організатора;

9.1.6.

неможливість використати Призи Акції;

9.1.7.

за наслідки використання Призів Акції;

9.2. Беручи участь в Акції, учасники Акції підтверджують свою згоду з тим, що
Організатор має право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити
Акцію шляхом внесення змін до цих Правил протягом усього Строку Акції. Зміна
та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження
Організатором Акції й оприлюднення в порядку, визначеному для інформування
про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо
змінами/доповненнями до Правил.
9.3. Беручи участь в Акції, учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну
згоду на здійснення Організатором та Замовником, або уповноваженими ними
особами збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження,
трансграничну передачу в цілях проведення Акції отриманих від учасника Акції
персональних даних. Персональні дані учасників Акції будуть використовуватися
виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням
необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції і
вручення Призів Акції і не будуть надаватись жодним третім особам для цілей, не
пов’язаних з Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих учасниками Акції,
Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо
забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних».
9.4. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або
інші контакти з учасниками/переможцями Акції, окрім випадків, передбачених
цими Правилами.
9.5. Організатор Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо визначення
переможців Акції та/або розподілу Призів Акції між переможцями Акції.
9.6. Організатор на власний розсуд може визнати недійсними будь-які заявки на участь
(реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, яка
підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації в Акції або іншим
чином порушує ці Правила Акції.
9.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як
це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними
вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями,
несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або
будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює чи
втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення
Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
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тимчасово припинити проведення Акції або ж визнати недійсними будь-які
реєстрації.
9.8. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно даної Акції.
9.9. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі
чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне
тлумачення цих Правил і при неврегульованих правилами спірних питаннях,
остаточне рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора з усіх питань,
пов'язаних із проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду.
Результати Акції не підлягають перегляду.
9.10.
Організатор та Замовник має право залучати третіх осіб для повного або
часткового виконання даних Правил.
9.11.

Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

9.12.
Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в
тому числі пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких
соціальних пільг та/чи допомог, у тому числі субсидій, внаслідок отримання
Призів Акції.
9.13.
Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового
збору, у зв’язку із врученням Призів, відповідно до вимог чинного законодавства
України, є Замовник.
9.14.
Замовник та 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 призів Акції.
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