ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
“7 років гарантії на холодильники та морозильні камери ATLANT!”
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
“Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями у формі
приватного акціонерного товариства “Атлант-Україна” (надалі також СП ПРАТ
“АТЛАНТ-УКРАЇНА”) – юридична особа створена та зареєстрована за законодавством України,
що має юридичну адресу місцезнаходження: Україна, 02183, місто Київ, вулиця Кибальчича,
будинок 11-Б, поштову адресу: 02100 м. Київ, вул. Будівельників, 30, код ЄДРЮОФОПГФ:
14344743, свідоцтво платника ПДВ: №100348287, ІПН 143447426033, телефон (оплата згідно
тарифів оператора): (044) 599-06-54, (067) 011-93-37, (063) 233-44-08, (095) 288-58-28, офіційна
адреса електронної пошти: info@atlant.ua, офіційний веб-сайт (сайт Інтернет-магазину):
https://atlant.ua.
“Організатор Акції” (що є також “Виконавцем Акції”) - СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА”.
“Акція” – захід, що проводиться згідно із умовами цих Правил, з метою рекламування товарів СП
ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА”, підвищення на них попиту з боку споживачів, впізнаваємості таких та має назву “7 років гарантії на холодильники та морозильні камери ATLANT!”. З іншими акціями
та спеціальними пропозиціями Акція не підсумовується, крім «Доставка техніки ATLANT за наш
рахунок».
“Територія проведення Акції” - 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 (згідно із
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р “Про затвердження
переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (зі змінами та
доповненнями)) (у подальшому всі разом – “виняткові території”). Перелік виняткових територій
може змінюватись.
“Правила” (“Правила Акції”, “Правила проведення Акції”) – ці ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ “7 років гарантії на холодильники та морозильні камери ATLANT!”, що
регулюють правовідносини між Учасниками Акції та Організатором/Виконавцем Акції та за своєю
юридичною природою є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України),
приєднання до якого (укладення якого) споживачем здійснюється внаслідок, взяття участі у Акції.
“Строк проведення Акції” – Акція проводиться з 00 годин 01 хвилини 01 липня 2021 року по 23
годину 59 хвилину 31 липня 2021 року (включно) – і відповідно, Акція розповсюджується
виключно на дати купівлі відповідного Акційного товару Організатора Акції, протягом цього
строку.
“Учасник Акції” - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 1 цих Правил,
належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 2 даних Правил.
“Заохочення” (що також іменується “Сертифікат”)- Сертифікати на 4 роки додаткової гарантії, які
Учасники Акції мають можливість отримати у власність у випадку виконання ними умов Акції та
інших умов, зазначених у цих Правилах.
Термін “додаткова гарантія” тлумачиться виключно у розумінні значення, зазначеного згідно з
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умовами цих Правил та використовується для зручності розуміння змісту Заохочення Учасниками
Акції та іншими особами, і може відрізнятися від поняття “гарантія”, що застосовується згідно
законодавства, про що зазначається в умовах цих Правил та зокрема – в Розділі 3.
“4 роки додаткової гарантії” – означають право Учасника Акції, що виконав всі умови Акції і
отримав Заохочення - у разі виявлення та пред’явлення протягом встановленого строку, недоліків
Акційного товару, що виникли з вини виробника або СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА”, вимагати у
сервісних центрів СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” безоплатного усунення недоліків такого
Акційного товару в розумний строк. Право Учасника Акції, що отримав Сертифікат на 4 роки
додаткової гарантії реалізується ним в порядку передбаченому у Сертифікаті, гарантійному талоні
та Розділом 3 Правил.
“Акційний товар” (за текстом цих Правил також –“Товар”) - холодильники та морозильні камери
ATLANT, придбані у фірмовому інтернет-магазині ATLANT (https://atlant.ua), чи у фірмовому
магазині ATLANT (за адресою м. Київ, вул. М. Кибальчича, 11-б) в зазначений Строк проведення
Акції (з 01.07.2021 – 31.07.2021 р.).
Перелік виробів / продукції, що не належать до Акційного товару, встановлено п.2.2. цих Правил.
Просимо уважно ознайомитись із таким.
“Негарантійний випадок” – виявлення недоліків (дефектів) товару, що сталися внаслідок
порушення покупцем (споживачем) правил користування / зберігання товару, або дій третіх осіб,
або випадку / непереборної сили, або наявності на товарі механічних пошкоджень – які б могли
привести до його несправності, або закінчення гарантійного строку (строку додаткової гарантії) на
товар, або інші випадки, на які не поширюється гарантія виробника чи продавця, зазначені в
товаросупровідних документах чи в нормативно-правових актах.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Організатором та Виконавцем Акції “7 років гарантії на холодильники та морозильні камери
ATLANT!” - є СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА”.
Під “7 років гарантії на холодильники та морозильні камери ATLANT!” мається на увазі, що
покупець отримує 3 роки повної офіційної гарантії від виробника і в цей період часу може
звертатися за гарантійним обслуговуванням в усі сертифіковані Сервісні центри ATLANT. Разом із
цим Учасник Акції отримує Заохочення - Сертифікат на додаткові 4 роки гарантії, яку надає
виключно мережа сервіс-центрів ATLANT-Україна в порядку передбаченому цими Правилами,
зокрема Розділом 3.
Увага! Дана акція дійсна тільки в офіційній мережі сервіс-центрів ATLANT-Україна, які на карті за
посиланням https://atlant.ua/service/ позначені синьою іконкою (за текстом цих Правил такі
іменуються “сервісними центрами СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” та/або “сервісними центрами
Організатора”).
1.2. Акція проводиться на всій території України, крім виняткових територій. Це тимчасове
вимушене обмеження, щодо виняткових територій встановлено виключно із метою забезпечення
прав споживачів та з міркувань безпеки мешканців цих регіонів, а також, у зв’язку із неможливістю
Організатора гарантувати належне проведення Акції на певних територіях.
1.3. Участь в Акції можуть брати (при сукупності всіх умов):
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1) дієздатні громадяни України, які проживають на території України, окрім виняткових територій,
яким виповнилося 18 років, і які у період проведення Акції належним чином і в повному обсязі
виконали всі правила та умови Акції (за текстом Правил іменуються – “Учасники Акції”).
В Акції не можуть брати участь (не можуть бути Учасниками Акції хоча б при наявності однієї із
умов):
1) працівники, підрядники, виконавці чи представники Організатора (Виконавця), афілійовані
особи - члени сімей таких співробітників, представників, продавці торговельних мереж продажу
(або спеціалізованих магазинів) де реалізується Акційний товар, інші особи, що мають
безпосереднє відношення до організації та/або проведення цієї Акції, а також члени їх сімей;
2) неповнолітні, та/або обмежено дієздатні, та/або недієздатні особи;
3) іноземці або особи без громадянства.
1.4. Строк (терміни) і місце проведення Акції – з 00 годин 01 хвилини 01 липня 2021 року по 23
годину 59 хвилину 31 липня 2021 року. Акція проводиться по всій території України, окрім
виняткових територій, шляхом придбання Акційного товару у фірмовому інтернет-магазині
ATLANT (https://atlant.ua), чи у фірмовому магазині ATLANT (за адресою: м. Київ, вул. М.
Кибальчича, 11-б).
Метою проведення Акції є підвищення популярності продукції ТМ “ATLANT”: холодильників та
морозильних камер, привернення уваги споживачів до переваг продукції та стимулювання
споживачів до її придбання.
1.5. Ця Акція розрахована на необмежене коло Учасників фізичних осіб, що можуть брати участь у
Акції, без персоніфікації отримувача. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод
Учасників Акції. Учасник має право не приймати участь у отриманні Заохочення, чи реалізації
прав за ним. Учасник має право відмовитись від статусу Учасника Акції шляхом прямого та
письмового зазначення про це Організатору Акції (у зв’язку із чим втрачає всі права за цими
Правилами, що належать виключно Учасникам Акції).
1.6. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу. Фонд
заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
1.7. Увага! Факт купівлі Акційного товару (на якому, або поряд із яким, або поряд із
виставковим варіантом якого - є позначка щодо проведення Акції), особою, що може бути
Учасником Акції, згідно із цими Правилами, означає, що така особа приєдналася до цих
Правил, ознайомилася, а також виходячи із власних міркувань повністю і безумовно
добровільно особисто погодилася з усіма умовами і Правилами Акції та зобов’язується їх
виконувати, у зв’язку із цим стає Учасником Акції.
Факт реєстрації серійного номеру Акційного товару ТМ “ATLANT” в спеціальній базі, є
додатковим підтвердженням, що Учасник ознайомився, а також виходячи із власних міркувань
повністю і безумовно добровільно особисто погодився з усіма умовами і Правилами Акції та
зобов’язується їх виконувати.
1.8. Організатор Акції залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції,
згідно з умовами, визначеними у даному Розділі Правил.
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1.9. Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути
уступлено/передано Учасником Акції третім особам – без згоди із Організатором.
2. ЗМІСТ АКЦІЇ.
2.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам п.1.3. та
умовам даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції (з “01” липня 2021 року по
“31” липня 2021 року включно) – придбати Акційний товар у фірмовому інтернет-магазині
ATLANT (https://atlant.ua), чи у фірмовому магазині ATLANT (за адресою: м. Київ, вул. М.
Кибальчича, 11-б) на Території проведення Акції.
Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
2.2. Акційним товаром є тільки нові холодильники та морозильні камери ТМ “ATLANT”, що
придбані шляхом роздрібної купівлі-продажу споживачами (для особистих потреб, безпосередньо
не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника), на
Території проведення Акції протягом Строку проведення Акції.
У разі придбання Акційного товару не протягом Строку проведення Акції він не вважається
Акційним товаром і за таким покупцем не залишаються права на Заохочення передбачені цими
Правилами.
Одна одиниця Акційного товару передбачає виключно одне Заохочення (один Сертифікат).
Увага!
Будь які інші вироби ATLANT (що не перелічені як Акційний товар), в тому числі,
торгово-промислове обладнання та пральні машини, винні шафи, а також, холодильники та
морозильні камери, що є малогабаритними серії “Table-top”, морозильні камери – М-7401,
М-7402, холодильники - Х-2401, Х-1401, холодильники без низько температурного відділення
(морозильної камери), МХ -5810, Х-1602 та горизонтальні морозильники (морозильний ларь
– М-8014, М-8020, М-8025, М8031, М-8038) - комплектуючі до таких та будь-яких інших
товарів, як і техніка (обладнання) придбана в оптових замовленнях (3 одиниці і більше)
та/або техніка придбана особами, що не є споживачами чи не можуть бути Учасниками Акції
- не є Акційним товаром.

3. ЗАОХОЧЕННЯ.
3.1. Заохочення полягає у наданні Сертифікату на 4 роки додаткової гарантії на кожну одиницю
Акційного товару, придбаного протягом Строку проведення Акції, у фірмовому інтернет-магазині
ATLANT (https://atlant.ua), чи у фірмовому магазині ATLANT (за адресою: м. Київ, вул. М.
Кибальчича, 11-б).
Сертифікат на 4 роки додаткової гарантії наділяє Учасника Акції, що виконав всі умови Акції правом (та посвідчує наявність такого права) - у разі виявлення протягом встановленого строку,
недоліків Акційного товару, що виникли з вини виробника або СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА”
вимагати у сервісних центрів СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” безоплатного усунення недоліків
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такого Акційного товару в розумний строк.
Додаткова гарантія починає діяти після закінчення 3-х річної гарантії виробника, що надається
Акційним товарам за замовчуванням (згідно із загальними правилами гарантійного обслуговування
та Законом України “Про захист прав споживачів”). Таким чином, додаткова гарантія не відміняє
права споживача на пред’явлення Акційного товару до гарантійного обслуговування, в порядку
передбаченому Законом України “Про захист прав споживачів” протягом перших 3 років після
придбання такого Акційного товару.
Умови реалізації прав Учасників Акції за Сертифікатом на 4 роки додаткової гарантії
встановлюються в п.3.2. цього Розділу.
3.2. Додаткова гарантія на 4 роки за Сертифікатом, що зазначена умовами цих Правил:
3.2.1. здійснюється виключно після завершення 3-річного строку з моменту придбання Акційного
товару (після завершення строку дії гарантії від виробника);
3.2.2. здійснюється виключно сервісними центрами СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА”,
зазначеними у Сертифікаті, а саме – тільки тими сервісними центрами, які на карті за посиланням
https://atlant.ua/service/ позначені синьою іконкою (за текстом цих Правил такі іменуються
“сервісними центрами СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” та/або “сервісними центрами
Організатора”);
3.2.3. здійснюється виключно при виявленні недоліків та пред’явленні таких Учасником Акції до
сервісних центрів СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” протягом 4-річного строку такої додаткової
гарантії;
3.2.4. здійснюється тільки після пред’явлення документів, що ідентифікують Учасника Акції
(зокрема, паспорту), оригіналу гарантійного талону на Акційний товар і оригіналу Сертифікату (із
зазначенням серійного номера і дати продажу), квитанції або іншого розрахункового документу,
що підтверджує дату покупки (наприклад, фіскальний чек; електронний чек, якщо оплата
здійснена он-лайн; квитанція; видаткова накладна і т.д.) із вказаною сумою платежу, датою такого і
реквізитами, куди списані кошти. Організатор чи сервісний центр Організатора - мають право
відмовити в наданні безкоштовного гарантійного обслуговування, якщо дата документа, що
підтверджує покупку і дата в гарантійному талоні Акційного товару чи Сертифікаті не збігаються
або дата покупки не потрапляє в Строк проведення Акції.
У разі відсутності паспорту громадянина України (або паспорту у формі ID-картки) Учасником
надається інший документ, що посвідчує особу відповідно до Закону України “Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус”.
3.2.5. не здійснюється у разі придбання техніки не в період проведення Акції та не здійснюється,
у випадку придбання техніки, що не є Акційним товаром. Відповідно до цього, сервісний центр
Організатора - уповноважений здійснювати перевірку наявності цих підстав та у разі
невідповідності документів чи підстав (або при непред’явленні таких, в тому числі при відсутності
Сертифікату) – має право відмовити у реалізації прав за Сертифікатом (у проведенні ремонту та в
усуненні недоліків у товарі);
3.2.6. не здійснюється у випадку, якщо недоліки Акційного товару, виникли не з вини виробника чи
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продавця та/або при виявлені Негарантійного випадку;
3.2.7. не передбачає обмін або повернення Акційного товару, крім випадків, якщо інше не
погоджено між сервісним центром Організатора та Учасником Акції. З метою забезпечення прав
споживачів, сервісний центр Організатора та/або СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” залишає за
собою право здійснювати такі дії, якщо ними (та/або незалежною експертизою) встановлені істотні
недоліки, що виникли з вини виробника та/або СП ПРАТ “АТЛАНТ-УКРАЇНА” та такі не можуть
бути усунені шляхом ремонту.
3.3. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів, що можуть
виникнути, якщо це передбачено нормами податкового законодавства, в результаті отримання
Заохочення забезпечується Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При
цьому, податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, у розумінні пункту 14.1.180
Податкового Кодексу України, є Виконавець, який – у випадку наявності підстав - відповідає за
нарахування та сплату податків/зборів за вчинення дій, що у даному випадку вимагаються
податковим законодавством від Виконавця як податкового агента, щодо податку на доходи
фізичних осіб / військового збору.
3.4. Фонд Заохочень Акції не обмежений кількістю Сертифікатів.
3.5. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або
включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. В непередбачуваних
випадках, які призвели до неможливості реалізації прав за Заохоченнями, Організатор має право
змінити такі Заохочення. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в
порядку, передбаченому в п. 6.4. Правил (будь-яким із способів передбачених в ньому).

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ.
4.1. Учасник Акції, який на Території проведення Акції виконав умови Акції та з “01” липня 2021
року по “31” липня 2021 року включно – придбав Акційний товар у фірмовому інтернет-магазині
ATLANT (https://atlant.ua), чи у фірмовому магазині ATLANT (за адресою: м. Київ, вул. М.
Кибальчича, 11-б) – набуває право на отримання Сертифікату на 4 роки додаткової гарантії.
Сертифікат на 4 роки додаткової гарантії вкладається разом з іншими документами на Акційний
товар. Особа отримує заповнений Сертифікат разом з Акційним товаром.
4.2. Організатор Акції (сервісний центр Організатора) має право відмовити у наданні/реалізації
Заохочення, якщо дата документу, що підтверджує покупку та дата у гарантійному талоні або у
Сертифікаті - не співпадають або якщо дата покупки не потрапляє у Строк проведення Акції (поза
строку).
У випадку, якщо особа не може бути Учасником Акції, згідно із цими Правилами, але якимось
чином має/отримує Сертифікат – Організатор (сервісний центр Організатора) залишає за собою
право відмовити у реалізації прав за Сертифікатом та у додатковій гарантії на Акційний товар.
Кількість спроб передати Сертифікат Учаснику Акції не може бути більше 2 (двох) листів / спроб
та тривати не більше 10 (десяти) календарних днів – якщо інше рішення не прийнято
Організатором.
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Будь-які претензії Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються
Організатором/Виконавцем Акції.
У випадку, якщо Учасник Акції за певними причинами, не залежними від Організатора, не отримав
Сертифікат - він не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. Але
Організатор Акції, після встановлення наявності права на Заохочення - може надати власноручно
Сертифікат за адресою місцезнаходження Організатора (про що Організатор із Учасником
домовляються заздалегідь) .
Організатор не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів осіб щодо права
власності на Сертифікати (Заохочення) чи прав на Акційний товар.
Організатор, у т.ч. Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори
або інші контакти з Учасниками Акції, за винятком випадків, вказаних в цих Правилах.
Організатор/Виконавець не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення
претендентів на отримання Заохочення на Акційний товар та не несе відповідальності з приводу
будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на такі.
У випадку, якщо Учасник Акції внаслідок власних дій (бездіяльності), або дій (бездіяльності)
третіх осіб не отримав Заохочення, він не має права на одержання від Організатора/Виконавця
будь-якої компенсації, а також – на отримання Заохочення після припинення Строку проведення
Акції.
Результати визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення, є
остаточними й оскарженню до Організатора/Виконавця не підлягають.
Організатор Акції, для додаткової перевірки правдивості факту покупки, строку, товару, статусу
Учасника Акції, може запросити в особи відповідні пояснення та/або документи, а також - фото
Акційної продукції чи особи, задавши певні необхідні умови (певний ракурс фото або інші умови).
Правилами Акції не передбачено зберігання невитребуваних Заохочень Акції після 31.07.2021
року.

5. ОБМЕЖЕННЯ
5.1. Якщо буде виявлено ознаки зловживань (зокрема, але не виключно, придбання Акційного
товару для перепродажу, або придбання Акційного товару для чинення незаконного впливу на
Організатора, або придбання такого конкурентами для дискредитації Товару/Організатора) чи
шахрайства (використання будь-яких прийомів, які надають такому Учаснику більш вигідні умови
у порівнянні з іншими Учасниками), Організатор/Виконавець Акції мають право не допускати до
подальшої участі в цій Акції та позбавляти такого Учасника прав за Заохоченням (Сертифікатом).
Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції таких Учасників Акції 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 вручення їм Заохочення), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень чи прав за
ними, наявними на момент недопущення Учасника Акції, і при цьому, не мають право на
одержання жодних компенсацій.
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6. ІНШІ УМОВИ.
6.1. Рішення Організатора Акції з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та
перегляду не підлягають.
Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти
проведення Акції та змінювати дані Правила – про що повідомляє будь-яким із способів,
зазначених у п. 6.4. даних Правил .
6.2. Участь в Акції означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими
Правилами та зобов’язання їх виконувати. У разі невиконання умов даних Правил, це може
розцінюватись Організатором, як відмова від участі в Акції.
6.3. Організатор/Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які додаткові витрати
Учасника в процесі отримання та використання Заохочення чи прав за ним.
Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції скористатись наданим
Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.
6.4. Інформування про умови Акції згідно даними Правилами здійснюється наступним чином:
6.4.1. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті https://atlant.ua;
6.4.2. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру СП ПРАТ
“АТЛАНТ-УКРАЇНА” за телефонами (оплата згідно тарифів оператора): (044) 599-06-54, (067)
011-93-37, (063) 233-44-08, (095) 288-58-28.
6.5. Дані Правила, та інша інформація про Акцію можуть бути змінені та/або доповнені
Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та
інформування будь-яким із способів, зазначеним у п. 6.4. даних Правил.
6.6. Детально про умови Акції можна дізнатись за телефонами, зазначеними в п.6.4.2. Правил.
Вартість дзвінків встановлюється відповідно до тарифів Вашого оператора.
6.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за некоректну роботу обладнання зв’язку,
дій шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, які спричинили несанкціонований
доступ
та/або
виведення
з
ладу
програмного
та/або
апаратного
комплексу
Організатора/Виконавця/Учасника Акції та/або фізичного знищення (пошкодження) Заохочень.
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, у зв’язку із цим не відповідає за випадки неотримання
Учасниками Акції інформації чи документів передбачених цими Правилами (в тому числі
Заохочень) та не відшкодовує збитки.
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6.10. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток,
понесені Учасником внаслідок невикористання Заохочення.
Якщо Учасник Акції відмовляється від Заохочення (або не вчиняє дій для отримання Заохочення,
або відмовляється від участі в Акції), Організатор Акції не компенсує вартість Заохочення іншими
засобами (товаром/послугами та ін.).
6.11. Організатор та/або Виконавець не несе відповідальності за виконання цих Правил та умов
нормативно-правових актів пов’язаних із ними - у разі настання форс-мажорних обставин, таких
як: епідемії, 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, в тому числі, інші випадки, або обставини непереборної сили.
6.12. Організатор/Виконавець 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.
6.13. Організатор або Виконавець не несе відповідальності за шкоду (у т.ч. моральну) за не
отримання Учасником Заохочення.
6.14. Витрати користування Інтернетом Учасником Акції залежать від встановлених
Інтернет-провайдерами тарифів на використання послуги Інтернет і тарифу Учасника Акції та не
залежить від Організатора/Виконавця. Подібні витрати Учасник Акції несе самостійно.
6.15. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим погоджується що будь-які можливі наслідки
отримання Заохочення Учасником Акції, в тому числі і можливі наслідки повинні зважуватись
Учасником Акції самостійно. Учасник Акції, самостійно приймає рішення про участь в Акції та
отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть
відповідальності за наслідки отримання Учасниками Акції додаткового блага (доходу), якщо таким
буде визнано Заохочення.
Персональні дані
6.16. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне використання наданої ним інформації, на обробку та використання його
персональних даних Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою, господарською,
статистичною, бухгалтерською та/чи будь-якою іншою подібною метою (цілями), методами, що не
порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам (як резидентам,
так і нерезидентам) та/або шляхом припинення обробки без погодження такої особи), зокрема, на
безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії або інших матеріалів/даних про нього з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (зокрема, його імені, фотографій чи
інших матеріалів) в засобах масової інформації, будь- яких друкованих, аудіо- чи відеоматеріалах,
інтерв'ю зі ЗМІ, а також персональні дані для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч.
рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного
телефону/адресу, вказану Учасником, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією,
часом та способом використання, але виключно в рамках реалізації вищенаведених цілей і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем Акції та/або
будь-якою третьою особою.
Надання такої згоди також розглядається достатньою попередньою письмовою та інформованою
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згодою у розумінні ст.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, попередньо повідомивши
Організатора, Виконавця - 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/компенсації чи
сатисфакції Учаснику Акції. Учасники Акції, в тому числі, ті що направили свої фото/відео, або
були сфотографовані в процесі придбання товару/отримання Заохочення - надають свою згоду на
використання їх зображень, в тому числі під час реклами продукції Організатора/Виконавця. Усі
права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил,
належать Організаторові Акції.
6.17. На виконання умов Закону України “Про захист персональних даних” (далі - Закон)
Учасникам Акції повідомляється наступне:
6.17.1. Власником персональних даних Учасників Акції є Організатор – ним здійснюється обробка
персональних даних таких. Реквізити Організатора розміщені на початку Правил;
6.17.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
реалізації маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових, статистичних відносин та
відносин у сфері бухгалтерського обліку;
6.17.3. До персональних даних Учасника Акції, що обробляються Організатором, можуть
належати: ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної̈ пошти, адреса
реєстрації̈ Учасника, статус клієнта Організатора, дані щодо купівлі техніки, тощо;
6.17.4. З персональними даними можуть вчинятися наступні дії (обробка може включати):
збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача) третім особам (як резидентам, так і нерезидентам),
знеособлення, знищення персональних даних, припинення обробки;
6.17.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, або залучені ним треті
особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені законом;
6.17.6. Персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або
повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана вище. Окрім
того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних
даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України “Про
захист персональних даних”, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини;
6.17.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом
Строку проведення Акції, а також будуть оброблятися (зберігатися) протягом терміну, який
передбачено законодавством України для виконання мети, що вказана у п. 6.17.2. цих Правих, а
також - протягом строку, який є необхідним для повної реалізації маркетингових цілей Акції, після
чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
6.17.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши
Організатору письмовий запит за адресою, що вказана у цих Правилах (із поясненням які
персональні дані маються на увазі), але при цьому, Організатор залишає за собою право позбавити
можливості таких осіб здійснювати участь в Акції та/або отримувати Заохочення чи прав за ним.
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6.17.9. Учасник Акції вважається повідомленим про свої права, як суб’єкта персональних даних,
передбачених, зокрема, в статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
6.17.10. Організатор Акції не несе відповідальність за захист персональних даних, розміщених
самостійно Учасником Акції, якщо це призвело до неправомірного або випадкового доступу до
них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також
інших неправомірних дій третіх осіб.
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