
 

 
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «АТЛАНТ- 10 РОКІВ ПОВНОЇ 
ГАРАНТІЇ» 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
1.1. Організатором Акції «АТЛАНТ –10 років повної гарантії!», надалі іменується 

– «Акція», є Закрите акціонерне товариство «АТЛАНТ», яке розташоване за адресою: 
220035, Білорусь, м. Мінськ, пр-т Переможців, 61.  

Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Кью Медіа», 
яке зареєстроване за адресою: 03113, м. Київ, пр. Перемоги 68/1, оф. 62. 

Технічним Провайдером є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нікіта 
Мобайл Україна», яке зареєстроване за адресою: Київська область, 08200, м. Ірпінь, вул. 
3-го Інтернаціоналу, 105-б, оф. 204. 

1.2. Взяти участь в Акції мають право всі дієздатні, повнолітні фізичні особи, 
громадяни України, які постійно проживають на території України, надалі іменуються – 
“Учасники”.  

1.3. Термін проведення Акції – з 00 годин 01 хвилини 01 листопада 2012 року по 
23 години 59 хвилин 31 грудня 2012 року. Акція проводиться по всій території України 
в торговельних мережах продажу побутової техніки торгової марки «АТЛАНТ». 

1.4. Акція є визначенням учасників, які отримують повну десятирічну гарантію на 
придбану техніку. 

1.5. Метою проведення Акції є підвищення популярності продукції від ТМ 
«АТЛАНТ», привернення уваги споживачів до переваг продукції та стимулювання 
споживачів до її придбання. 

1.6. Ця Акція розрахована на необмежене коло Учасників фізичних осіб, без 
персоніфікації отримувача. 

 
Увага!  
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи 

конкурсом, а лише проводиться з рекламною метою. 
 
Увага!  
Факт реєстрації серійного номеру акційної продукції ТМ «АТЛАНТ» означає, що 

Учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і 
Правилами Акції а також надав згоди на надання своїх персональних даних (тобто 
обробку своїх персональних даних та/або надання володільцю бази персональних даних 
дозволу на їх обробку). А також Учасник підтверджує, що надана згода є безстроковою.   

Виконавець Акції гарантує відповідність умов збору, зберігання, конфіденційності 
і обробки персональних даних чинному в Україні законодавству у галузі захисту 
персональних даних.  

 
2. ЗМІСТ АКЦІЇ.  
2.1. Акційною продукцією є всі холодильники ТМ «АТЛАНТ», що продаються на 

території проведення Акції у визначений період акції. 
У разі придбання холодильника не в період проведення Акції він не вважається 

Акційною продукцією. 
 
2.2. Увага!  



Морозильні камери, торгово-промислове обладнання та пральні машини не є 
акційною продукцією. 

2.3. Учасниками Акції є покупці акційної продукції ТМ “АТЛАНТ”, які протягом 
терміну проведення Акції, придбають Акційну продукцію та зареєструють її унікальний 
серійний номер, який зазначений на Акційній продукції*. Реєстрація серійного номеру 
відбувається шляхом надсилання його в SMS-повідомленні** на короткий номер 8880.  

 
*Серійний номер зазначається в гарантійному талоні та всередині холодильника.  
**Пропозиція дійсна для абонентів всіх національних GSM-операторів України. 

Вартість 1 SMS на номер 8880 – для абонентів ПрАТ «МТС Україна» – 0,60 грн., для 
абонентів ПрАТ «Київстар» – 0,50 грн., для абонентів ТОВ «Астеліт» – 0,59 грн. з 
урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від 
вартості послуги без урахування ПДВ. Технічний провайдер: ТОВ «Нікіта Мобайл 
Україна», тел.: 044 461 07 30. 

2.3.1. У випадку реєстрації дійсного серійного номера  в SMS-повідомленні, 
учасник Акції отримує у відповідь вхідне SMS-повідомлення про отримання 
десятирічної гарантії. В якості ідентифікатора учасника виступає номер мобільного 
телефону, з якого було надіслано вихідне SMS з серійним номером, та який було 
зареєстровано системою SMS-інформування. Ідентифікаторами SMS-повідомлень є 
серійні номери. Серійний номер, зазначений в SMS реєструється лише один раз. 
Унікальним коректним SMS-повідомленням є таке повідомлення, яке містить лише 
один не використаний серійний номер. 

 
3. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД.  
3.1. Повна гарантія на холодильник ТМ «АТЛАНТ» на 10 років. 
Під повною гарантією мається на увазі – отримання Учасником Акції гарантійного 

квитку у вигляді стікеру, що підтверджує період часу, який становить 10 років протягом 
якого виробник, або його представник в Україні, зобов'язується виконувати гарантійні 
зобов’язання.  

При цьому повна гарантія складається з двох строків: перші 3 роки гарантійного 
строку, що безпосередньо надається при купівлі холодильника в торговельних мережах 
продажу побутової техніки торгової марки «АТЛАНТ» та подальші 7 років, що 
надається у разі придбання холодильника в період проведення Акції. 

3.2. Повна гарантія, що зазначена умовами цих Правил (тобто протягом 7 років 
повної гарантії) не здійснюється у разі придбання холодильника не в період проведення 
Акції. Відповідно до цього сервісний центр уповноважений здійснювати перевірку 
наявності цих підстав та у разі невідповідності відмовити у проведенні гарантійного 
ремонту і усунення несправності у його роботі. 

 
 
 
4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ. 
4.1. Особи, які мають право отримати Подарунки, визначено в п. 1.2., 2.2., 2.3 цих 

Правил і вважаються Учасниками Акції. 
4.2. Всі учасники Акції, які придбали акційну продукцію протягом строку 

проведення акції, та зареєстрували серійні номери придбаної Акційної продукції, 
здобувають подарунок, який зазначений в п. 3.1 цих Правил.  

4.2.1. Про право одержання Подарунка, учасники повідомляються за допомогою 
SMS-повідомлення на контактний номер власника Подарунка. Дану інформацію також 
за номером телефону гарячої лінії, який вказано в п. 5.6. цих Правил. 

4.2.2. Для одержання Подарунка що вказаний в п. 3.1, Переможець, протягом семи 
днів після отримання SMS з повідомленням про виграш, зобов’язаний надати 
Виконавцеві скан-копію оригіналу чека про придбання Акційної продукції в період 
проведення акції та скан-копію оригіналу гарантійного талона, а також свою поштову 



адресу та П. І. Б для оформлення поштового відправлення. 
Детально про умови одержання подарунка можна дізнатись за телефоном гарячої 

лінії, який вказаний в п. 5.6. цих Правил або відправивши запит на наступний e-mail – 
10@atlant.ua 

4.2.3. Передача переможцям Подарунків, що вказані в п. 3.1 здійснюється шляхом 
відправки рекомендованого листа Укрпоштою. Відправка подарунка оплачується 
організатором Акції. 

Укрпошта надсилає на поштову адресу Переможця повідомлення про 
надходження листа на адресу поштового відділення. Переможцеві потрібно самостійно 
забрати подарунок в Укрпошті, пред’явивши повідомлення та паспорт громадянина 
України.  

4.3. Організатор має повне право відмовити в наданні Подарунку у випадку 
ненадання протягом семи днів після отримання SMS з повідомленням про виграш скан-
копії оригіналу чека про придбання Акційної продукції в період проведення акції та 
скан-копії оригіналу гарантійного талона, поштової адреси та П. І. Б., а також при 
недотриманні переможцем інших положень цих Правил та діючого законодавства 
України.  

4.4. Організатор не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів 
щодо права власності на Подарунки. 

4.5. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори 
або інші контакти з Учасниками/переможцями, за винятком випадків, вказаних в цих 
Правилах. 

4.6. У випадку, якщо Переможець за певними причинами, не залежними від 
Організатора, не отримав Подарунок (в т.ч. неотримання його у поштовому відділенні 
відповідно до абз. 2 п. 4.2.5 цих Правил), він не має права на одержання від 
Організатора будь-якої компенсації.  

4.7. Організатор не несе відповідальності за виконання зобов’язання щодо 
здійснення повної гарантії у разі виявлення даних, що холодильник придбаний не в 
період проведення Акції та вважається Акційною продукцією . 

 
5. ІНШІ УМОВИ. 
5.1. У випадку, якщо з одного телефонного номеру надіслано 5 (п’ять) неіснуючих 

кодів поспіль, даний телефонний номер блокується (не може приймати участі в акції).  
5.2. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання 

отриманої інформації він буде дотримуватися усіх положень чинного законодавства 
України щодо нерозголошення особистої інформації, окрім випадків передбачених цими 
Правилами.  

5.3. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних 
телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних 
маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у 
Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його 
мобільного телефону новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора у 
майбутньому. 

5.4. Ці Правила Акції розміщуються на Інтернет-сайті www.atlant.ua 
5.5. Організатор та Виконавець залишають за собою право вносити зміни в ці 

Правила з обов’язковим їх розміщенням на Інтернет-сайті www.atlant.ua 
5.6. Детально про умови Акції можна дізнатись за телефоном гарячої лінії 0-800-

508-887. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні. 
5.7. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за некоректну роботу 

обладнання зв’язку. 
5.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, 
остаточне рішення приймається Організатором Акції. 

5.9. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками 



інформації щодо контактів з ними. 
Детальніше про умови та місце проведення акції дізнайся за телефоном 0-800-508-

887 або на сайті www.atlant.ua в офіційних умовах акції. Всі дзвінки зі стаціонарних 
телефонів у межах України безкоштовні. В Акції можуть брати участь тільки громадяни 
України, яким вже виповнилося 18 років. Акція триває з 01 листопада до 31 грудня 2012 
р. на території України в торговельних мережах продажу побутової техніки торгової 
марки «АТЛАНТ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


