ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ПРИЗ ЗА ОНЛАЙН»
(НАДАЛІ – «ПРАВИЛА»)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором акції «Приз за онлайн» (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. Акція проводиться для побутових споживачів природного газу, які
проживають в Кіровоградській області (надалі – «місце проведення Акції») та
споживають природний газ, що постачається Товариством.
1.3. Акція проводиться у період з «00» годин «01» хвилин «1» липня 2020
року до «23» годин «59» хвилин 30 вересня 2020 року включно (надалі – «строк
проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
Останнє визначення переможців Акції – «01» жовтня 2020 року.
1.4. Метою
проведення
Акції
є
популяризація
порталу
самообслуговування my.gas.ua (далі – Портал) серед побутових споживачів
(фізичних осіб, які купують природний газ з метою використання для власних
побутових потреб, у тому числі для: приготування їжі, підігріву води та опалення
своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність),
що сприятиме:

збільшенню кількості побутових споживачів Товариства, що
зареєструються на Порталі;

збільшенню випадків здійснення побутовими споживачами оплат за
спожитий газ через Портал у строк до 15-го числа місяця.
1.5. З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись на офіційній
сторінці Організатора: https://www.gas.ua/
1.6. Телефон інформаційної служби Акції: 0 800 215 515
1.7. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.
2.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні громадяни України:

яким на момент початку Акції («01» липня 2020 року) виповнилося
16 років,

які є побутовими споживачами Товариства та проживають на
території Кіровоградської області,

у яких відстуня прострочена заборгованість з оплати природного
газу,



які виконали вимоги цих Правил

(надалі – «Учасники Акції», «Учасник»).
2.2. Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років мають право брати
участь в Акції тільки за письмової згоди своїх законних повнолітніх
представників, відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній
участь, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

працівники Організатора;

особи, що не є громадянами України та особи, що тимчасово
проживають на території України (без посвідки на тимчасове чи постійне
проживання);

особи віком до 16 років;

побутові споживачі, що мають прострочену заборгованість з оплати
спожитого природного газу.
2.4. Участь у Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб
здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції
не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства
України;

дотримуватися Правил користування Порталом;

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.
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує
факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
2.7. 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 Організатором 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 Організатором та/або іншими
уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена
цими Правилами.
2.8. Організатор забезпечує захист персональних даних Учасників від
незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до вимог
чинного законодавства України.

2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або
відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на
подальшу учать в Акції.
2.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в
Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його
права на отримання належного йому Приза Акції, у разі обрання його
Переможцем за процедурою, передбаченою до п. 5 цих Правил.
2.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних
Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
3.1. Для участі в Акції побутовому споживачу, необхідно протягом
періоду Акції:
- або зареєструватися на Порталі,
- або сплачувати за спожитий газ у строк до 15-го числа кожного місяця
через Портал.
3.2. Для тих побутових споживачів, які вперше здійснюють реєстрацію
на Порталі, необхідно:
3.2.1. Зайти на Портал шляхом введення в поле програми – браузера адреси
Порталу https://my.gas.ua та заповнити форму реєстрації за посиланням
https://my.gas.ua/register.
3.2.2. Зареєструватися у період з 01.07.2020 по 30.09.2020 (включно).
3.2.3. Після виконання умов реєстрації на Порталі, кожний
зареєстрований побутовий споживач автоматично потрапляє до списку
учасників Акції, які мають шанс виграти у щотижневому розіграші один з 5-ти
Призів №1.
3.2.4. Кожен побутовий споживач, який виконав умови участі в Акції, за
допомогою одних даних (особового рахунку, e-mail адреси) може пройти
реєстрацію лише 1 (один) раз за весь період проведення Акції.
3.3. Для участі у розіграші призів №2 та №3, що додатково можна
виграти за здійснення оплати за спожитий газ через Портал побутовому
споживачу, необхідно:
- бути зареєстрованим користувачем на Порталі.
- здійснювати оплату за спожитий газ до 15-го числа місяця (включно)
протягом періоду проведення Акції, за умови відсутності простроченої
заборгованості.
3.4.
Один Учасник Акції може отримати 2 призи: один (Приз №1) - за
реєстрацію на Порталі, другий (Приз №2 або Приз №3) - за здійснення
оплати за спожитий газ за допомогою Порталу.
4. ФОНД ПРИЗІВ АКЦІЇ
4.1.

Фонд Призів Акції складається з:

4.1.1. Щотижневих Призів Акції - за реєстрацію на Порталі:
Керамічна кружка з логотипом Організатора (Приз №1) у кількості 65
(шістдесят п’ять) шт.
4.1.2. Щомісячних Призів Акції - за здійснення оплати за спожитий газ
допомогою Порталу:
- Термокухоль з логотипом Організатора (Приз №2) у кількості
60 (шістдесят) шт.
або
- міні PowerBank з логотипом Організатора (Приз №3) у кількості 30
(тридцять) шт.
4.2. Право на отримання Призів Акції набувають Учасники, які в
порядку, передбаченому п. 5 цих Правил, стали Переможцями.
4.3. Оподаткування Призів Акції здійснюється відповідно до чинного
законодавства України. Відповідальність за оподаткування несе Організатор
Акції.
4.4. Заміна Призів на грошові кошти або одного Призу на інший, або на
інше благо не допускається.
4.5. Фонд Призів Акції є обмеженим та становить зазначену вище
кількість.
4.6. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний
Фонд Призів Акції або включити до Фонду Призів додаткові Призи, не
передбачені цими Правилами. Інформація про зміну Фонду Призів буде
розміщена на офіційній сторінці Організатора: https://www.gas.ua/
4.7. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Призів за
результатами проведеної Акції, несе їх виробник.
4.8. Вартість кожного з Призу Акції становить 0,01 грн. та буде
врахована у вартості поставленого Товариством природного газу.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
5.1. Щотижневого Призу Акції:
5.1.1. Для участі у Щотижневих розіграшів Щотижневих Призів Акції
кожний Учасник Акції повинен протягом одного з Акційних тижнів* пройти
реєстрацію на Порталі.
*Акційний тиждень - це кожен тиждень в період/строк проведення Акції,
а саме:
1-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 01.07.2020 до 23:59:59, 07.07.2020;
2-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 08.07.2020 до 23:59:59, 14.07.2020;
3-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 15.07.2020 до 23:59:59, 21.07.2020;
4-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 22.07.2020 до 23:59:59, 28.07.2020;
5-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 29.07.2020 до 23:59:59, 04.08.2020;
6-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 05.08.2020 до 23:59:59, 11.08.2020;
7-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 12.08.2020 до 23:59:59, 18.08.2020;

8-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 19.08.2020 до 23:59:59, 25.08.2020;
9-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 26.08.2020 до 23:59:59, 01.09.2020;
10-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 02.09.2020 до 23:59:59, 08.09.2020;
11-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 09.09.2020 до 23:59:59, 15.09.2020;
12-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 16.09.2020 до 23:59:59, 22.09.2020;
13-й Акційний тиждень – з 00:00:01, 23.09.2020 до 23:59:59, 30.09.2020;
5.1.2. Визначення Щотижневих Переможців Акції, що здобудуть право на
отримання Щотижневого призу Акції №1, відбувається шляхом
проведення відповідного розіграшу Щотижневого призу Акції №1 серед усіх
Учасників Акції, які взяли участь в Акції до моменту проведення розіграшу, в
один з періодів, що передує даті такого розіграшу, а саме:
1-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 8 липня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 01.07.2020 до 23:59:59, 07.07.2020.
2-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 15 липня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 08.07.2020 до 23:59:59, 14.07.2020.
3-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 22 липня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 15.07.2020 до 23:59:59, 21.07.2020.
4-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 29 липня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 22.07.2020 до 23:59:59, 28.07.2020.
5-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 5 серпня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 29.07.2020 до 23:59:59, 04.08.2020.
6-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 12 серпня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 05.08.2020 до 23:59:59, 11.08.2020.
7-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1

Акції, буде проведено 19 серпня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 12.08.2020 до 23:59:59, 18.08.2020.
8-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 26 серпня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 02.09.2020 до 23:59:59, 08.09.2020.
9-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 2 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 26.08.2020 до 23:59:59, 01.09.2020.
10-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 9 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 02.09.2020 до 23:59:59, 08.09.2020.
11-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 16 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 09.09.2020 до 23:59:59, 15.09.2020.
12-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 23 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 16.09.2020 до 23:59:59, 22.09.2020;.
13-й розіграш Щотижневого призу Акції, в якому буде визначено 5
(п’ять) Переможців, що здобули право на отримання Щотижневого призу №1
Акції, буде проведено 01 жовтня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в період з
00:00:01, 23.09.2020 до 23:59:59, 30.09.2020.
5.2. За результатами проведення кожного Щотижневого розіграшу
Щотижневого призу Акції №1 формується список із 10 (десяти) переможців:
перші 5 (п’ять) з яких – Головні Переможці, а 5 (п’ять) інших - Резервні
переможці. У разі неможливості вручення Призу Акції та/або відмови від нього
Учасника Акції, який був визначений як Головний Переможець розіграшу, право
на отримання Щотижневого призу Акції набуває Учасник, що є Резервним
переможцем та перебуває на шостій позиції в списку з 10 – ти переможців, а у
випадку, якщо і відносно цього учасника настануть ці ж обставини, то
переможцем стає Учасник, що зайняв за результатами розіграшу сьоме місце в
списку і так далі до 10-го. У випадку якщо жоден з Переможців акції не

реалізував своє право на отримання Щотижневого Призу Акції, Організатор
вирішує долю такого Призу на власний розсуд.
5.3. Щомісячні Призи Акції:
5.3.1. Для участі у Щомісячному розіграшів Щомісячних Призів Акції
кожний Учасник Акції повинен протягом одного Акційного періоду** здійснити
оплату за спожитий природний газ за допомогою Порталу у строк до 15 числа
місяця, що слідує за місяцем споживання (за умови відсутності простроченої
заборгованості)
**Акційний період, а саме:
1-й Акційний період – з 00:00:01, 01.07.2020 до 24:00:00, 15.07.2020;
2-й Акційний період – з 00:00:01, 01.08.2020 до 23:59:59, 15.08.2020;
3-й Акційний період – з 00:00:01, 01.09.2020 до 23:59:59, 15.09.2020;
4-й Акційний період – з 00:00:01, 01.07.2020 до 23:59:59, 15.09.2020.
5.3.2. Визначення Щомісячних Переможців Акції, що здобули право на
отримання Щомісячного призу Акції №2 чи № 3 відбувається шляхом
проведення відповідного розіграшу Щомісячного призу Акції серед усіх
Учасників Акції, які взяли участь в Акції до моменту проведення розіграшу, в
один з періодів, що передує даті такого розіграшу, а саме:
1-й розіграш Щомісячного Призу Акції, в якому буде визначено 20
(двадцять) Переможців, що здобули право на отримання Щомісячного призу №2
Акції, буде проведено 16 липня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.12. цих Правил, в період з
00:00:01, 01.07.2020 до 23:59:59, 15.07.2020.
2-й розіграш Щомісячного Призу Акції, в якому буде визначено 20
(двадцять) Переможців, що здобули право на отримання Щомісячного призу №2
Акції, буде проведено 16 серпня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.12. цих Правил, в період з
00:00:01, 01.08.2020 до 23:59:59, 15.08.2020.
3-й розіграш Щомісячного Призу Акції, в якому буде визначено 20
(двадцять) Переможців, що здобули право на отримання Щомісячного призу №2
Акції, буде проведено 16 вересня 2020 року о 12 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.12. цих Правил, в період з
00:00:01, 01.09.2020 до 23:59:59, 15.09.2020.
4-й розіграш Щомісячного Призу Акції, в якому буде визначено 30
(тридцять) Переможців, що здобули право на отримання Щомісячного призу №3
Акції, буде проведено 16 вересня 2020 року о 13 годині 00 хвилин серед усіх
Учасників Акції, які виконали умови, передбачені п. 5.1. цих Правил, в періоди
з 00:00:01, 01.07.2020 до 23:59:59, 15.07.2020 та 00:00:01, 01.08.2020 до 23:59:59,
15.08.2020 та 00:00:01, 01.09.2020 до 23:59:59, 15.09.2020, тобто Учасники Акції
здійснювали оплату постійно протягом дії Акції.
5.4. Після визначення Учасників Акції Переможцями, які здобули право
на отримання Щотижневого Призу Акції №1 та Щомісячних Призів Акції №2 та

№3, протягом 10 календарних днів з дати проведення розіграшу з таким
Учасником зв’яжеться Організатор Акції за номером телефону, який вказаний
Учасником на Порталі. Такому Учаснику необхідно буде в телефонному режимі
надати представнику Організатора наступну інформацію про себе:
1) П.І.Б.;
2) День, місяць, рік народження;
3) Мобільний номер телефону;
3) Номер відділення ТОВ «Нова Пошта».
5.5. У разі, якщо Організатор з причин, які не залежать від нього, не
зможе зв’язатись з переможцем, який набув право на Щотижневий Приз Акції
за його номером телефону, або переможець відмовиться від отримання
відповідного призу Акції, або якщо переможця буде визнано особою, що не мала
права брати участь в Акції, такий переможець позбавляється права на отримання
відповідного призу Акції.
5.6. Учасник Акції може набути право на отримання Щотижневого
Призу Акції №1 лише 1 (один) раз та отримати лише 1 (один) Приз №1 за весь
період проведення Акції.
5.7. Визначення переможців Щотижневого та Щомісячного Розіграшу
проводиться за допомогою комп’ютерної програми шляхом випадкової вибірки
із бази даних відповідного розіграшу, до якої внесені дані (особовий рахунок)
Учасників Акції, за допомогою сервісу random.org.
5.8. Вручення Щотижневих Призів Акції №1 та Щомісячних Призів №2,
№3 здійснюється шляхом надсилання Призу персонально переможцю у
відповідне відділення ТОВ «Нова Пошта» протягом 45 (сорок п’ять)
календарних днів після отримання Організатором згоди на це від Учасника.
5.9. Право на отримання Призу Акції не може бути передано переможцем
Акції третій особі. Учасники Акції, які здобули право на отримання Призів Акції,
можуть отримати їх виключно особисто.
5.10. Отримання Призів Акції через представника забороняється.
5.11. Організатор має повне право відмовити в отриманні будьяких Призів Акції у випадку ненадання Учасником повної інформації, надання
недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання Учасником
Організатору необхідної інформації, передбачених даними Правилами і діючим
законодавством України, у разі недотримання Учасником інших положень цих
Правил та діючого законодавства України, а також при підозрі такого Учасника
у шахрайських діях (несанкціоноване вторгнення в систему, недотримання
Правил Акції, тощо).
5.12. З моменту передачі Переможцеві Призу зобов'язання Організатора за
цими Правилами вважаються виконаними.
6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРАВИЛА
РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил рекламної Акції здійснюється за
допомогою розміщення офіційних Правил цієї Акції на веб-сайті Організатора
«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 Організатора «www.gas.ua» та стосуються всіх Учасників Акції, якщо інше
не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил
та умов.
7. ОБМЕЖЕННЯ
7.1. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за будь-які
суперечки щодо Призів рекламної Акції. Організатор Акції та його уповноважені
особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб
Учасниками цієї Акції і визначення прав на отримання відповідних Призів.
Організатор та його уповноважені особи не несуть відповідальність за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.2. Організатор Акції не несе відповідальність за роботу служб
поштового зв’язку, кур'єрської доставки, інтернет провайдерів, в тому числі
електронної пошти, за будь-які помилки співробітників кур’єрської
служби
та/або
співробітників
будь-яких
інших
підприємств/установ/організацій, включаючи ТОВ «Нова пошта», які
забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором чи
вручення Призів в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові
відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були
загублені або пошкоджені; або внаслідок дій яких Переможці Акції не отримали
відповідні Призи.
7.3. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість
отримати Приз Переможцем Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така
ситуація виникла не з вини Організатора. Такий Переможець Акції не має права
вимагати жодних пільг та компенсацій.
7.4. Організатор, а також залучені ними треті особи, не несуть
відповідальність за неотримання призу Переможцем у разі настання форсмажорних обставин (стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю зі
сторони Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок
яких Участь у Акції та/або отримання Призу стає неможливою).
8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Організатор 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 Організатора Акції у майбутньому.
8.2. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення
даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих
даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.
8.3. Організатор Акції не несе відповідальність за достовірність наданої
Учасниками інформації щодо контактів з ними.
8.4. Організатор не несе відповідальність за використання Призів Акції
після їх одержання Переможцями Акції.
8.5. Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно
визначення переможців Акції та спорів щодо права власності на Призи Акції.
8.6. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові
переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, передбачених
чинним законодавством України.
8.7. Організатор Акції залишає за собою право призупинити видачу або
відмовити у видачі Призів Акції Переможцю у тому випадку, якщо він не
дотримався Правил Акції.
8.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Призу Акції, не
можуть передавати своє право отримати Приз третім особам, передавати таке
право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.9. 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
Організатора, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити,
змінити або тимчасово припинити проведення Акції.
8.10. У випадку, якщо у побутового споживача, який став учасником
Акції, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він
може із заявленим питанням звернутися за телефоном інформаційної служби
Акції, але виключно в період проведення Акції. Якщо споживач не звернувся з
відповідними питаннями в період проведення Акції, Організатор не несе
відповідальності за не вирішення даних скарг, і споживач в такому разі
позбавляється права на будь-які претензії до Організатора Акції.
8.11. Організатор не несе відповідальності за подальше використання
Подарункового фонду Акції після їх одержання та за неможливість
скористатись ними з будь-яких причин.
8.12. Організатор не несе відповідальність за не ознайомлення Учасників
Правилами та Умовами Акції.

8.13. Усі результати Акції, за якими визначено переможців,
остаточними й оскарженню не підлягають.

є

