
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  Товариство з 

обмеженою відповідальністю ТОВ "АЙ КЬЮ CОЛЮШИНС " яке зареєстроване за 

адресою: 04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПРОВІАНСЬКА, будинок 3, ОФ.8  

1.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення 

антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної Республіки 

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

областей) (у подальшому – окуповані території). 

Участь в Акції можуть брати: 

1) дієздатні громадяни України, які проживають на території України, окрім 

окупованих територій, яким виповнилося 18 років, і які у період проведення Акції 

належним чином і в повному обсязі виконали всі правила та умови Акції, надалі 

іменуються – “Учасники”.  

2) юридичні особи та фізичні особи-підприємці, за умови невикористання Акційної 

продукції в комерційній діяльності. Якщо під час перевірки буде з’ясовано, що цими 

особами Акційна продукція була реалізована (подарована чи іншим чином відчужена) 

третім особам, Організатор та/або Виконавець Акції має право анулювати повну гарантію 

для цих третіх осіб  (у такому разі залишається звичайна стандартна гарантій, що 

становить 3 роки). 

В Акції не можуть брати участь: 

1) співробітники та представники Організатора та Виконавця/Технічного 

Провайдера, афілійовані особи, члени сімей таких співробітників, представників, продавці 

торгівельних мереж продажу (або спеціалізованих магазинів)  інших осіб, що мають 

безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції, а також членам їх 

сімей; 

2) неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи 

3) іноземці та особи без громадянства. 

1.3.Термін проведення Акції – з 00 годин 01 хвилини 01 червня 2019 року по 

23 години 59 хвилин 31 липня 2019 року. Акція проводиться по всій території України, 

окрім окупованих територій, в торговельних мережах продажу (або спеціалізованих 

магазинах) побутової техніки торгової марки «ATLANT». 

1.4. Акція є визначенням учасників, які отримують подарунок з Подарункового 

фонду, а саме повну гарантію до 2029 р. 

1.5. Метою проведення Акції є підвищення популярності продукції ТМ «ATLANT», 

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. 

 

 

 



Увага!  

Факт реєстрації серійного номеру акційної продукції ТМ «ATLANT» означає, що 

Учасник ознайомився, а також виходячи із власних міркувань повністю і безумовно 

добровільно особисто погодився з усіма умовами і Правилами Акції. 

 

Увага!  

Реєстрація на сайті здійснюється виключно до 23 серпня 2019 р. (включно) 

 

 

2. ЗМІСТ АКЦІЇ.  

2.1. Акційною продукцією є тільки нова техніка ТМ «ATLANT», яка придбана 

шляхом роздрібної купівлі-продажу, на території проведення Акції у визначений період 

Акції. 

У разі придбання акційної продукції не в період проведення Акції він не вважається 

Акційною продукцією. 

 

Увага!  

Торгово-промислове обладнання та пральні машини, а також, холодильники та 

морозильні камери, що є малогабаритними серії «Table top», а саме: морозильні камери - 

7401,7402,  холодильники -  2401,1401,  холодильники без низько температурного 

відділення (морозильної камери),  5810,1602,  та горизонтальні морозильники, не є 

акційною продукцією.  

 

2.2. Учасниками Акції є покупці акційної продукції ТМ «ATLANT», які протягом 

терміну проведення Акції придбають Акційну продукцію та зареєструються на сайті 

atlant.ua/promo-2019. 

Під час реєстрації обов’язково мають бути заповнені поля: 

 прізвище, імя, по-батькові (відповідно до паспортних даних); 

 контактний номер покупця; 

 E-mail покупця; 

 Модель техніки, що придбалася; 

 Серійний номер техніки, що придбалася; 

 Дата придбання; 

 Фото чеку чи іншого документа, що підтверджує дату покупки (наприклад, 

фіскальний чек; електронний чек, якщо оплата здійснена он-лайн; квитанція, якщо 

покупка здійснена у безготівковому порядку; повідомлення sms/вайбер; видаткова 

накладна тощо), де зазначена сума платежу, дата і реквізити, куди списані грошові кошти. 

 Підтвердження-згода з Правилами Акції. 

 При необхідності, організатор Акції має право запросити фото або скан-копію 

гарантійного талону придбаної техніки. Дата покупки (у документі, що підтверджує 

покупку) та дата, що вказана на гарантійному талоні має співпадати.  

 

2.3 Організатор Акції має право відмовити у наданні гарантії 10 років, якщо дата 

документу, що підтверджує покупку та дата у гарантійному талоні не співпадають або 

період покупки не потрапляє у гарантійний період Акції. 

 

2.4. Після реєстрації, визначеної у п. 2.2 цих Правил, учасник Акції отримує у 

відповідь підтвердження отримання гарантії до 2029 року на вказаний при реєстрації E-

Mail у вигляді гарантійного сертифікату.   

 

Увага! 
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Якщо під час перевірки зареєстрованого на сайті Учасника буде з’ясовано, що 

документи, визначені у п. 2.2. цих Правил є неналежними та не підтверджують здійснення 

покупки, Організатор та/або Виконавець Акції має право анулювати повну гарантію (у 

такому разі у покупця залишається звичайна стандартна гарантій, що становить 3 роки)  

 

2.4. Організатор/Виконавець/Технічний провайдер акції не несуть відповідальності 

за неможливість реєстрації на сайті atlant.ua/promo-2019, в тому числі через несправність 

техніки або не функціонування мереж операторів чи провайдерів інтернет-послуг. 

 

3. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД (ПОДАРУНКИ).  

3.1. Повна гарантія на техніку ТМ «АТЛАНТ» до 2029 року (включно). 

Під повною гарантією до 2029 року мається на увазі внесення серійного номеру 

техніки до спеціальної бази даних, яка розміщена на сайті офіційного представництва ТМ 

«АТЛАНТ» в Україні – atlant.ua/promo-2019. Наявність серійного номера в даній базі 

підтверджує, що виробник, або його представник в Україні, зобов'язується виконувати 

гарантійні зобов’язання до 2029 року. Строк гарантії діє 10 років з дня покупки техніки.  

3.2. Повна гарантія, що зазначена умовами цих Правил не здійснюється у разі 

придбання техніки 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 зареєструвалися на сайті atlant.ua/promo-2019, здобувають подарунок, 

який зазначений в п. 3.1 цих Правил.  

4.3. Організатор, у т.ч. Виконавець не несе відповідальності з приводу будь-яких 

суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки. 

4.4.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. 

4.5. Організатор, у т.ч. Виконавець не несе відповідальності за виконання 

зобов’язання щодо здійснення повної гарантії у разі виявлення даних, що техніка 

придбаний не в період проведення Акції. 

4.6. Організатор/Виконавець не вступає у суперечки між Учасниками/переможцями 

відносно визначення претендентів на отримання Подарунків та не несе відповідальності з 

приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунки. 

4.7. У випадку, якщо Переможець за певними причинами, не залежними від 

Організатора/Виконавця, не отримав Подарунок, він не має права на одержання від 

Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.  

4.8. Результати визначення Учасників Акції - Переможцями, які здобули право на 

отримання Подарунків Акції, є остаточними й оскарженню до Організатора та Виконавця 

не підлягають. 

4.9. Організатор Акції, для додаткової перевірки правдивості факту покупки, може 

запросити у учасника акції фото акційної продукції, задавши певні необхідні умови 

(певний ракурс або інші). 

5. ОБМЕЖЕННЯ 

5.1. Якщо буде виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких 

прийомів, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими 
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Учасниками), Організатор/Виконавець Акції мають право не допускати до подальшої 

участі в цій акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників акцій 

приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, 

які були недопущені до подальшої участі в акції незалежно від моменту недопущення їх 

до такої участі в акції (до чи після оголошення про вручення їм Подарунку), втрачають 

право на одержання будь-яких Подарунків, не одержаних на момент недопущення 

Учасника до подальшої участі в акції, і при цьому не мають право на одержання жодних 

компенсацій.  

 

6. ІНШІ УМОВИ. 

6.1. 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.  

6.2. Участь в Акції (реєстрація на сайті  atlant.ua/promo-2019) означає автоматичне 

ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх 

виконувати. 

6.3. Організатор і Виконавець не несуть ніякої відповідальності за будь-які додаткові 

витрати Учасника в процесі використання Подарунку. 

6.4. Ці Правила Акції розміщуються на Інтернет-сайті atlant.ua/promo-2019 

6.5. Організатор та Виконавець залишають за собою право вносити зміни в ці 

Правила з обов’язковим їх розміщенням на Інтернет-сайті atlant.ua/promo-2019 

6.6. Детально про умови Акції можна дізнатись за телефоном гарячої лінії 0 800 033 

5929. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні. 

6.7. 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. 

6.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, 

остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. 

6.9. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої 

Учасниками інформації щодо контактів з ними. 

6.10. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи 

збиток, понесені Учасником внаслідок використання ним Подарунку. 

6.11. 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. 

6.12. Організатор/Виконавець/Технічний провайдер не несуть відповідальності за 

невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, що стало результатом збоїв у 

телекомунікаційних або енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також 

недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або 

виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу. 

6.13. 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. 
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6.14. 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. 

6.15. Організатор або Виконавець не несе відповідальності за шкоду (у т.ч моральну) 

за не отримання Учасником/Переможцем подарунку. 

6.16. Витрати користування Інтернетом Учасника Акції залежать від встановлених 

Інтернет-провайдерами тарифів на використання послуги Інтернет і тарифу Учасника 

Акції. Подібні витрати Учасник Акції несе самостійно. 

 


