
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «АТЛАНТ-ПОВНА ГАРАНТІЯ ДО 2020 РОКУ!» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
1.1.Організатором Акції «АТЛАНТ– повна гарантія до 2020 року!», 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 «СТРІМКО», яке 
зареєстроване за адресою: Київська область, 08200, м. Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, 105-б, оф. 216. 
 

1.2.Взяти участь у 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 20 жовтня 2013 року по 23 години 59 хвилин 
31 грудня 2013 року. Акція проводиться по всій території України в торговельних мережах продажу 
(або спеціалізованих магазинах) побутової техніки торгової марки «АТЛАНТ». 

1.4.Акція є визначенням учасників, які отримують подарунок з Подарункового фонду, а саме 
повну гарантію до 01 січня 2020 р. 

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 обробкусвоїх 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. 
 
 
 
 
 
 



 
Увага!  
Морозильні камери, торгово-промислове обладнання та пральні машини не є акційною 

продукцією. 
2.2. 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 8881.  

 
*Унікальний Серійний номер зазначається в гарантійному талоні та/або всередині холодильника.  
**Пропозиція дійсна для абонентів всіх національних GSM-операторів України. Вартість 1 SMS 

на номер 8881 – 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. Технічна підтримка: ТОВ 
«СТРІМКО», тел.: 044 205 00 30 (цілодобово).  

2.3. Після реєстрації дійсного серійного номера  в SMS-повідомленні, учасник Акції отримує у 
відповідь вхідне SMS-повідомлення, яке є підтвердженням отримання гарантії до 01 січня  2020 року.  

 
Увага! 
Перевірити дані з приводу отримання повної гарантії можна також на сайті офіційного 

представництва ТМ «АТЛАНТ» в Україні – www.atlant.ua, що поновлюються кожні 72 годині після 
здійснення реєстрації дійсного серійного номеру 

2.4. У 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 холодильники ТМ «АТЛАНТ» до 01 січня 2020 року . 
Під повною гарантією до 01 січня 2020 року мається на увазі внесення серійного номеру 

холодильника до спеціальної бази даних, яка розміщена на сайті офіційного представництва ТМ 
«АТЛАНТ» в Україні – www.atlant.ua. Наявність серійного номера в даній базі підтверджує, що 
виробник, або його представник в Україні,зобов'язується виконувати гарантійні зобов’язання до 01 
січня 2020 року. 

3.2. Повна гарантія, що зазначена умовами цих Правил 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., 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.  

4.3.Про одержання Подарунка, учасники повідомляються за допомогою SMS-повідомлення на 
контактний номер власника Подарунка. Дану інформацію також можна дізнатися за номером телефону 
гарячої лінії, який вказано в п. 5.7. цих Правил та на сайті www.atlant.ua. Дані поновляються кожні 72 
години після здійснення реєстрації. 



4.4. Організатор, у т.ч. Виконавець не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та 
спорів щодо права власності на Подарунки. 

4.5.Організатор, у т.ч. Виконавець 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. Організатор, у т.ч. Виконавець не несе відповідальності за виконання зобов’язання щодо 
здійснення повної гарантії у разі виявлення даних, що холодильник придбаний не в період проведення 
Акції. 

 
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/Виконавець 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. Участь в Акції (перше відправлення SMS повідомлення з серійним номером ) означає 
автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх 
виконувати. 

5.4. Організатор/Виконавець 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. 

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

обов’язковим їх розміщенням на Інтернет-сайті www.atlant.ua 
5.7. Детально про умови Акції можна дізнатись за телефоном гарячої лінії0 800 30 80 80. Всі 

дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні. 
5.8. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за некоректну роботу обладнання 

зв’язку, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на 
несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу 
Організатора тощо. 

5.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-
яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 
Організатором/Виконавцем Акції. 

5.10. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої 
Учасниками/Переможцями інформації щодо контактів з ними. 

5.11. Організатор та/або Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних 
обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 
Організатора/Виконавця обставини. 

5.12. Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники  підтверджують свою 
згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних 
Організатору/Виконавцю та уповноваженими особами Організатора/Виконавця в межах, передбачених 
цими Правилами, з метою належного проведення Акції, які будуть вживати усі необхідні заходи для 
захисту даних від їх неправомірного розголошення. 

5.13. Учасник акції надає згоду, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», 
Організатору/Виконавцю на обробку та використання своїх персональних даних.  

Організатор (та/або Виконавець) повідомляє Учасника Акції про його права, визначені Законом 
України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані 
персональні дані, а також про те, що з моменту набуття статусу Учасника Акції його персональні дані 
включені до баз персональних даних Організатора. З моменту набуття статусу Учасника Акції він 



погоджується на строк обробки повідомлених персональних даних – 10 (десять) років. 
5.14. Організатор або Виконавець не несе відповідальності за шкоду (у т.ч моральну) за не 

отримання Учасником подарунку. 
5.15. Відправка SMS-повідомлення на короткий номер 8881 протягом періоду проведення Акції 

передбачає згоду на отримання інформації від Організатора та/або Виконавця у вигляді безкоштовних 
інформаційних SMS-повідомлень. У будь-якому разі, Учасник може відмовитися від отримання 
інформаційних SMS-повідомлень, звернувшись до Виконавця з відповідним запитом за телефоном 
Гарячої лінії, або будь-яким іншим можливим способом. 

 
 


