ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ АКЦІЇ
«100 ЧИ 50 КУБІВ БЕЗ ПОН!»
(НАДАЛІ – «ПРАВИЛА»)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором рекламної акції «100 чи 50 кубів без ПОН1» (далі —
«Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Україна», місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул.
Шолуденка, 1, код ЄДРПОУ: 40121452 (далі — Організатор, Товариство).
1.2. Об’єм природного газу за цією Акцією надається Споживачеві в
залежності від типу споживання природного газу, що постачається Товариством
побутовим споживачам.
Об’єм природного газу, що надається за умовами цієї Акції, має вищий
пріоритет над іншими об’ємами природного газу, що можуть постачатися
Товариством за іншими тарифними та/або рекламними (акційними)
пропозиціями.
1.3. Акція проводиться для тих фізичних осіб, які в період проведення
Акції стали клієнтами (побутовими споживачами) Товариства та станом на дату
20.02.2021
споживали природний газ, що постачався Товариством як
постачальником «останньої надії».
1.4. Акція проводиться у період з «00» годин «00» хвилин «01» секунда
«20» лютого 2021 року до «23» годин «59» хвилин «59» секунд 30 квітня 2021
року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або
«період проведення Акції»).
1.5. Акція проводиться на всій території України, окрім території
проведення операції об’єднаних сил/тимчасово окупованих територій України.
1.6. Метою проведення Акції є стимулювання постачання природного
газу населенню, просування Товариства на ринку природного газу, залучення
нових клієнтів (побутових споживачів) Товариства.
1.7. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на офіційній
сторінці Товариства: https://www.gas.ua .
1.8. Телефони інформаційної служби Акції (графік роботи з 08:00 по
19:00 в будні дні, в суботу з 9:00 до 19:00, неділя - вихідний):
066-300-28-88 (Vodafone)
098-300-28-88 (Kyivstar)
093-300-28-88 (lifecell)
(044) 300-26-15
1.9. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального
бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

ПОН – постачальник «останньої надії»- визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має
права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу (п.26 ч.1 ст.1
Закону України «Про ринок природного газу»)
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2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
Учасниками Акції можуть стати дієздатні фізичні особи, які станом на дату
20.02.2021 споживають природний газ, що постачається Товариством як
постачальником «останньої надії» та в період проведення цієї Акції уклали з
Товариством Типовий договір постачання природного газу побутовим
споживачам.
2.1. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь,
незалежно від виконання ними умов цих Правил:
•
особи, що тимчасово проживають на території України (без посвідки
на тимчасове чи постійне проживання);
•
особи віком до 18 років;
•
особи, які не мають ЕІС-код;
•
побутові споживачі, які на момент початку цієї Акції не
обслуговувалися у Товариства як постачальника «останньої надії», та яким не
був відправлений паперовий рахунок на сплату за газ
2.2. побутові споживачі, які на момент початку цієї Акції вже подали
заяву- приєднання на перехід до Товариства
2.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
•
дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства
України;
•
зазначати повні, коректні та достовірні відомості про себе;
•
свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим
Учасникам Акції;
•
не чинити дії, що ставлять під сумнів правомірність участі такого
Учасника в Акції.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує
факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим,
що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані
Учасника, може оброблятися Товариством з метою подальшого можливого
надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні
заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними
даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим
самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного
законодавства України з метою використання Товариством, доки не мине
потреба, визначена цими Правилами.
2.6. Товариство забезпечує захист персональних даних Учасників від
незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до вимог
чинного законодавства України.
2.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або
відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на
подальшу участь в Акції.

2.8. Учасник Акції протягом періоду проведення Акції може набути
право на отримання об’єму природного газу за цією Акцією лише 1 (один) раз на
відповідний тип/вид споживання природного газу.
2.9. Право на отримання об’єму природного газу за цією Акцією не може
бути передано третій особі.
УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.

3.1. Фізичним особам, які споживали природний газ, що постачається
Товариством як постачальником «останньої надії», у строк до 20.02.2021, для
отримання об’єму природного газу, що буде постачатися Товариством за
Акцією, потрібно подати заяву-приєднання до умов договору постачання
природного газу побутовим споживачам на офіційному сайті Товариства (далі –
Сайт) або через офіційних Партнерів Товариства (повний перелік партнерів
також на Сайті) або відправивши заяву-приєднання за місцезнаходженням
Товариства, що зазначене у п. 1.1 цих Правил.
3.2. Для подачі заяви – приєднання до умов договору постачання
природного газу побутовим споживачам на Сайті Товариства необхідно вчинити
такі дії:
•
зайти на Сайт шляхом введення в поле програми – браузера адреси
Сайту https://my.gas.ua.
•
оформити заяву-приєднання до умов договору постачання
природного газу побутовим споживачам на сторінці сайту Товариства
https://gas.ua/uk/home/join;
3.3. Учасник Акції для отримання можливості стати переможцем Акції
та отримати приз у вигляді відповідного об’єму природного газу за цією Акцією,
при приєднанні до умов договору постачання природного газу побутовим
споживачам має обрати
тарифний план «Місячний» (підключається за
замовчуванням) у строк до 30.04.2021 (включно).
3.4. Кожний побутовий споживач Товариства, який виконав всі умови
цієї Акції, автоматично потрапляє до списку учасників Акції та має шанс стати
переможцем Акції

4.

ПРИЗОВИЙ ФОНД ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ОБ’ЄМУ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА АКЦІЄЮ

4.1. Після успішного приєднання до умов типового договору постачання
природного газу побутовим споживачам Товариством, за умовами Правил Акції
та в залежності від типу/виду споживання природного газу, буде визначено об’єм
природного газу (50 або 100 кубічних метрів) для розіграшу.

4.2. Типи/види споживання природного газу:
•
«Приготування їжі» чи «Приготування їжі та/або підігрів води;»
•
«Опалення»
4.3. Серед учасників Акції, які споживають природний газ за
типом/видом споживання «Приготування їжі» чи «Приготування їжі та/або
підігрів води» , буде розіграно
- 10 (десять) пакетів природного газу, які передбачають надання
Переможцю 50 кубічних метрів газу за ціною, зазначеною у п. 4.5 цих Правил.
4.4. Серед учасників Акції, які споживають природний газ за
типом/видом споживання «Опалення», буде
розіграно - 10 (десять) пакетів, які передбачають надання Переможцю 100
кубічних метрів газу за ціною, зазначеною у п. 4.5 цих Правил.
4.5. Вартість кожного Пакету для Переможця Акції, незалежно від
типу/виду споживання, становить 0,01 грн. та буде врахована у вартості
поставленого Товариством Переможцю Акції природного газу.
4.6. Право на отримання Пакетів у якості за умовами Акції набувають
лише ті Учасники, які в порядку, передбаченому п. 5 цих Правил, стали
Переможцями.
5.
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА УМОВИ
ОТРИМАННЯ ПАКЕТІВ
5.1. Визначення переможців Акції за результатами розіграшу, який
проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки
із бази даних відповідного типу/виду споживання, до якої внесені дані (особовий
рахунок) Учасників Акції, за допомогою сервісу random.org.
5.2. Розіграш призів, в якому буде визначено по 10 (десять) Переможців
за кожним видом споживання, відбудеться 17 травня 2021 року о 15 годині 00
хвилин серед усіх Учасників Акції.
5.3. За результатами проведених розіграшів формуються 2 (два) списки
по 10 (десять) Переможців, яким на особові рахунки будуть нараховані
відповідні об'єми природного газу (10 пакетів по 50 та 10 пакетів по 100 кубічних
метрів за ціною 0,01 гривень) до їх повного використання.

6.
АКЦІЇ

ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРАВИЛА

6.1.Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою
розміщення офіційних Правил цієї Акції на веб-сайті Товариства «www.gas.ua»
протягом строку проведення Акції.
6.2.Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором
рекламної Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або
доповнення Правил Акції можливі у разі їхнього затвердження та оприлюднення

Організатором в порядку, що визначений для інформування про правила Акції.
Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на вебсайті Товариства «www.gas.ua» та стосуються всіх Учасників Акції, якщо інше
не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил
та умов.
7.

ІНШІ УМОВИ

7.1.Товариство залишає за собою право використовувати номери
мобільних телефонів/ e-mail адреси Учасників, які будуть зібрані за період
проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової
згоди Учасників. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на
отримання повідомлень на номер його мобільного телефону чи e-mail, новин та
інших інформаційних повідомлень від Товариство Акції у майбутньому.
Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМСповідомлень, e-mail-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні
активності Товариства, попередньо повідомивши Товариство про таке рішення.
7.2.У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення
даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих
даними Правилами, остаточне рішення приймається Товариством.
7.3.Товариство не несе відповідальність за достовірність наданої
Учасниками інформації.
7.4.Товариство залишає за собою право не вступати в письмові переговори
або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України.
7.5.Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може
проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням
комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами,
маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними
неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої та незалежної від
Товариства, Товариство може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити
або тимчасово припинити проведення Акції.

