
 

Офіційні Правила проведення Акції  

 з умовною назвою «Schneider Electric  заохочує» 

(далі за текстом – «Правила») 

 

1. Терміни та загальні положення Правил: 

 

1.1. Організатор - ТОВ «КСІМЕКС-ЕЛЕКТРО», ЄДРПОУ 32574250 (надалі – «Організатор»). 

Місцезнаходження Організатора: Україна, 65114, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-В. 

1.2. Виконавець -  ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ», ЄДРПОУ 41346403 (надалі – «Виконавець»). 

Місцезнаходження Виконавця: вул. Кирилівська, буд. 13Б, офіс 2, м. Київ, 04080, Україна. 

1.3. Акція – маркетингова акція з умовною назвою «Schneider Electric  заохочує» (в тексті даних Правил 

іменується – «Акція»), що проводиться з метою привернення уваги та стимулювання придбання продукції 

Організатора від TM Schneider Electric, а саме таких групп товарів: Asfora, Cedar Plus, Prima, Ultra, BIP 

Boxes, Unica, Unica Extend, New Unica, Sedna, Pratica, Unika, Pragma, Kaedra, Accessories, Domae, Easy9, 

Easy9 Box, Resi9 MP, Acti 9, Resi9, Optiline 45, Merten, які виробляються та реалізується під торговою 

маркою TM Schneider Electric, в рамках його господарської комерційної діяльності.  

1.4. Акційна продукція -  продукція, що бере участь в Акції: продукція TM Schneider Electric, а саме такі 

групи товарів: Asfora, Cedar Plus, Prima, Ultra, BIP Boxes, Unica, Unica Extend, New Unica, Sedna, Pratica, 

Unika, Pragma, Kaedra, Accessories, Domae, Easy9, Easy9 Box, Resi9 MP, Acti 9, Resi9, Optiline 45, Merten , 

замовлена у Організатора Акції в телефонному режимі (телефон:+380482342696, +380482348435, 

+380482348083, графік роботи з 09:00до 18:00 з пн.-пт.) (вартість дзвінків, згідно тарифів вашого оператора) 

або на сайті https://ksimex-electro.com.ua/ 

1.5. Територія проведення Акції – на території України, окрім території проведення ООС та тимчасово 

окупованої території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження 

(частини Донецької та Луганської областей, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь). 

1.5.1. Виконавець/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в межах 

території України (окрім тимчасово окупованої території, на якій органи державної влади України тимчасово 

не здійснюють свої повноваження, або території, на якій не доступні послуги поштової доставки сервісу ТОВ 

«НОВА ПОШТА»).  

1.5.2. Реєстрація до участі в Акції, а саме здійснення замовлення Акційної продукції здійснюється в 

телефонному режимі, відповідно до п.1.4 цих Правил або мережі Інтернет на сайті Організатора https://ksimex-

electro.com.ua/ (далі – Сайт). 

Виконавець не несе відповідальності за належну роботу та функціонування Сайту, використання даних на 

Сайті тощо.  

1.6. Строк проведення Акції – період, протягом якого Учасники Акції мають можливість прийняти участь в 

Акції та здійснити придбання Акційної продукції відповідно до умов цих Правил, який триває з 00:01 год. 

13.07.2021 року до 23:59 год. 31.10.2021 року включно.  

1.6.1. Строки відправлення (вручення) Заохочень Акції – з 20 липня 2021 року по 31 жовтня 2021 року 

включно (строки можуть бути змінені на розсуд Виконавця/ Організатора). 

1.7.  Інформація про строки проведення Акції, її Правила та умови буде доступна: на сайті https://ksimex-

electro.com.ua/ протягом Строку проведення Акції, в розділи Новин.  

1.8. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Акції за вказівкою Організатора протягом усього 

Строку проведення Акції та протягом строку отримання Заохочень Акції. Зміни та/або доповнення Правил 

Акції набувають чинності з моменту їх оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті, 

якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо у тексті змін/доповнень до Правил.  

1.9. Заохочення Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, що здобули право на отримання таких 

Заохочень Акції, тільки за умови виконання ними всіх вимог, передбачених цими Правилами.  

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці 

Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. Придбання продукції, яка виробляється 

та реалізується під TM Schneider Electric, не може вважатися сплатою грошових коштів за участь в Акції.  

 

2. Фонд гарантованих Заохочень Акції 

 

2.1. Фонд гарантованих Заохочень Акції (надалі – «Заохочення») включає в себе: 

2.1.1. сертифікати One Card  номінали, яких залежить від загальної вартості замовленої, придбаної та 

відвантаженої  учасником Акційної продукції у відповідному періоді вказаному в п.2.1.2 цих Правил: 

https://ksimex-electro.com.ua/
https://ksimex-electro.com.ua/
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Сертифікат One Card, номінал*1, грн 

Загальна сума замовленої, придбаної учасником 

Акційної продукції та відвантаженої  учаснику*2 у 

відповідному періоді вказаному в п.2.1.2 цих 

Правил 

грн. в тому числі ПДВ  

500 ,00 Від 40 000, 00 до 79 999,99   

1 200,00   Від 80 000,00  до 119 999,99 

1 900,00   Від 120 000,00  до 159 999,99 

2 600,00   Від 160 000,00  до 199 999,99 

3 250,00   Від 200 000,00  до 239 999,99 

4 000,00   Від 240 000,00  до 279 999,99 

4 750,00   Від 280 000,00  до 319 999,99 

5 500,00   Від 320 000,00  до 359 999.99 

6 250,00   Від 360 000,00  до 399 999.99 

7 000,00   Від 400 000,00  до 439 999.99 

7 750,00   Від 440 000,00  до 479 999.99 

8 500,00   Від 480 000,00  до 519 999,99 

9 250,00   Від 520 000,00  559 999,99 

10 000,00   Від 560 000,00  599 999,99 

10 750,00   Від 600 000,00  639 999,99 

11 500,00   Від 640 000,00  до 679 999,99 

12 250,00   Від 680 000,00  до 719 999,99 

13 000,00   Від 720 000,00  до 759 999,99 

13 500,00   Від 760 000,00  до 799 999,99 

14 250,00   Від 800 000,00  до 839 999.99 

15 000 ,00 Від 840 000,00  до 879 999.99 

15 750,00   Від 880 000,00  до 919 999,99 

16 500,00   Від 920 000,00  до 959 999,99 

17 250,00   Від 960 000,00  до 999 999,99 

19 000,00   Від 1 000 000,00  до 1 039 999,99 

19 750,00   Від 1 040 000,00  до 1 079 999,99 

20 500,00   Від 1 080 000,00  до 1 119 999,99 

21 250,00   Від 1 120 000,00  до 1 159 999,99 

22 000,00   Від 1 160 000,00  до 1 199 999,99 

22 750,00   Від 1 200 000,00  до 1 239 999,99 

23 500,00   Від 1 240 000,00  до 1 279 999,99 

24 250,00   Від 1 280 000,00  до 1 319 999,99 

25 000,00   Від 1 320 000,00  до 1 359 999,99 

25 750,00   Від 1 360 000,00  до 1 399 999,99 

26 500,00   Від 1 400 000,00  до 1 439 999,99 

27 250,00   Від 1 440 000,00  до 1 479 999,99 



28 000,00   Від 1 480 000,00  до 1 519 999,99 

30 000,00   Від 1 520 000,00  до 1 559 999,99 

 

Компанія One Card не є організатором, ініціатором, замовником або партнером Акції та не має до даної Акції 

формального відношення будь-якого іншого роду. Назва заохочення під One Card відомого, впізнаваного 

бренду використовується виключно з метою додаткової ідентифікації Заохочення Акції.  

 

*1сертифікат One Card - подарунковий сертифікат One Card (далі – сертифікат)  – картонна (сертифікат) або 

пластикова картка, яка надає можливість його пред’явнику придбати товари та послуги у мережі магазинів 

One Card, на суму, еквівалентну номіналу сертифікату. Строк дії вищевказаних сертифікатів вказаний у 

сертифікаті. У разі не використання відповідним Переможцем Акції сертифікату у вказаний строк, такий 

Переможець Акції втрачає право на отримання товарів/послуг за цим сертифікатом та не має права на 

отримання будь-яких виплат та компенсацій від Організатора/Виконавця Акції. 

 

Порядок і правила використання сертифікатів, а також детальні характеристики сертифікатів встановлюються 

та змінюються мережею One Card  та деталі  повідомляються Переможцю при вручені сертифікатів, 

додатково. Мережа One Card, залишає за собою право змінювати порядок і правила використання своїх 

сертифікатів, у зв’язку з чим Організатор/Виконавець Акції не бере на себе жодної відповідальності щодо 

можливої не згоди Переможців з порядком використання сертифікатів, не зобов’язаний врегульовувати 

можливі претензії Переможців та вирішувати будь-які інші питання, пов’язані з використання переможцями 

сертифікатів.  

Організатор/Виконавець Акції звільняється від відповідальності за наслідки втрати чи передачі Учасником 

такого сертифікату третій особі. Втрачений сертифікат відновленню не підлягає. 

 

*2 Загальна сума замовленої, придбаної учасником Акційної продукції та відвантаженої учаснику, мається на 

увазі загальна сума замовленої в порядку до п.1.4. цих Правил, придбана  Учасником Акційна продукція та 

відвантажена такому Учаснику у відповідний період вказаний в п.2.1.2 цих Правил. Придбаною учасником є 

Акційна продукція, яка сплачена таким учасником в повному обсязі. Відвантаженою учаснику є Акційна 

продукція, яка відправлена Організатором учаснику разом з необхідними документами.  

 

2.1.2.Періоди замовлення, придбання та відвантаження Акційної продукції 

1-й період: з 13.07.2021 р. по 23.07.2021 р. включно;  

2-й період: з 24.07.2021 р. по 23.08.2021 р., включно; 

3-й період: з 24.08.2021 р.  по 24.09.2021 р., включно;  

4-й період: з 25.09.2021 р. по 22.10.2021 р., включно.  

 

2.2. Детальні характеристики Заохочення визначаються на розсуд Організатора та можуть не відповідати 

очікуванням Учасників, та Переможців. Заохочення може відрізнятися від зображення на рекламно-

інформаційних матеріалах. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.  

Переможець, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати  таке 

Заохочення третім особам, у тому числі, у спадщину або за договором дарування.  

2.3. Виконавець/Організатор Акції не несуть гарантійних зобов’язань щодо подальшого використання 

Заохочень Переможцями Акції після отримання ними таких Заохочень, не відповідають за неможливість 

Переможців Акції скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 

використання таких Заохочень. 

2.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити фонд заохочення Акції, або включити в Акцію 

додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом одностороннього внесення відповідних змін 

до цих Правил. 

2.5. Переможець Акції, отримуючи Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього 

Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з 

вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою 

фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших 

субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення 

про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не 



несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді 

Заохочень Акції. 

2.6. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання Заохочень 

вказаних в п.п.2.1.1 цих Правил забезпечується Виконавцем Акції відповідно до вимог законодавства України.   

 

3. Учасники та Переможці Акції, їх права та обов'язки 

 

3.1. Учасниками Акції можуть бути: резиденти України, в установленому чинним законодавством  порядку 

зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території проведення Акції у статусі  юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця (надалі – «Учасники Акції» або «Учасники»), 

представники/співробітники, яких виконали умови цих Правил, підтвердили свою участь в Акції шляхом 

здійснення замовлення та придбання Акційної продукції на умовах цих Правил 

3.1.1. Переможцями Акції, можуть бути виключно дієздатні громадяни України, які на момент визначення 

Переможцями в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з 

нормами чинного законодавства України), які зареєстровані та проживають на території України,  які є 

представниками або співробітниками Учасників, які безумовно погодились зі всіма положеннями цих Правил, 

та за відсутності будь-яких обмежень щодо участі  та виконали всі умови цих Правил  (в тексті даних Правил 

іменуються  - «Переможець акції» або «Переможці»). 

3.2. Не визнаються Переможцям Акції, та не мають права брати в ній участь: 

- працівники Виконавця/Організатора та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 

батьки); 

- працівники будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці або проведенні Акції та 

їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 

- іноземці та особи без громадянства; 

- особи, яким на момент визначення Переможцем ще не виповнилось 18 років; 

- недієздатні/ обмежено дієздатні особи. 

3.3. Учасники та Переможці мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством України, а 

також цими Правилами. 

3.4. Учасник та Переможець, під час участі у Акції зобов’язується: 

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у 

відповідних випадках; 

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам/Переможцям; 

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в 

Акції. 

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник та Переможець, тим самим підтверджують своє ознайомлення з цими 

Правилами та повну й безумовну згоду з ними, підтвердженням чого є здійснення Учасником придбання 

Акційної продукції на умовах цих Правил. Учасник або Переможець, що не погоджується з умовами цих 

Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції. 

3.6. Переможцю для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM- оператора 

та електронну пошту. На Переможців Акції покладається відповідальність за забезпечення доступу та 

належної роботи/ активності електронної пошти для вхідних/ вихідних повідомлень, мобільних номерів, які 

вони зазначатимуть при листуванні в рамках Акції - для вхідних (та при необхідності, вихідних) дзвінків та 

повідомлень протягом всього строку проведення Акції та протягом строку вручення Заохочень. 

3.7. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції та Переможців, 

які на його думку або за наявності інформації про це, порушили  п.3.4. цих  правил. Крім того, порушення 

п.3.4. цих Правил є підставою для позбавлення права такого Переможця Акції на отримання Заохочення без 

будь-якої компенсації або оскарження. 

3.8. Надання Учасником/Переможцем Акції недостовірних/некоректних  даних для участі у Акції, в тому числі 

щодо засобів зв’язку та/або будь-яких інших даних, є підставою для позбавлення права такого Переможця 

Акції на отримання Заохочення без будь-якої компенсації або оскарження. 

Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої 

Учасниками/Переможцями  інформації щодо їх контактів   

 

4. Порядок участі в Акції 

 



4.1. Для участі в Акції Учасники, які мають бажання взяти участь у Акції,  мають здійснити наступні дії в 

наступній послідовності в один із періодів вказаних в п. 2.1.2 цих Правил: 

4.1.1. Замовити Акційну продукцію виключно в телефонному режимі відповідно до п.1.4 цих Правил або  на 

сайті  Організатора https://ksimex-electro.com.ua/ на  загальну суму від  40 000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00  

коп.) з ПДВ 

4.1.2. Отримати (прийняти) відвантажену Акційну продукцію згідно договірних умов з організатором Акції. 

4.2. Кожен Учасник Акції може здійснювати необмежену кількість покупок Акційної продукції та приймати 

участь у кожному із періодів вказаних в п.2.1.2 цих Правил. 

4.3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів із дати визначення Учасників Акції відповідно до п.5.1 цих Правил, 

представник Організатора інформує відповідних Учасників Акції про можливість отримати Заохочення та про 

умови отримання Заохочення шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер, наданий Організатору.  

Кожен Учасник акції повинен надати Організатору  шляхом електронного листування протягом 2 (двох) 

календарних днів від дати вищевказаного інформування, контактний телефон, Прізвище, Ім’я та по Батькові 

фізичної особи  (Переможця), яка буде отримувати відповідне Заохочення. Кожен  учасник Акції 

призначаючи фізичну особу – Переможця, керується особистими вподобаннями та діє на власний ризик та 

розсуд. У випадку, якщо Учасник не надає протягом 2 (двох) календарних днів вищевказану інформацію або 

Організатор не зможе зв'язатись з таким Учасником, або якщо Учасник  відмовляється від Заохочення, такий 

Учасник вважається таким, що втратив право на Заохочення без можливості будь-якої компенсації або 

оскарження, а Організатор має право розпоряджатися таким невитребуваним  Заохоченням на власний розсуд. 

4.4. Організатор протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання інформації вказаної в п.4.3. цих Правил 

від Учасників Акції, передає Виконавцю (шляхом електронного листування) список Переможців (в тому числі 

контакті номери телефонів), перелік та кількість Заохочень для таких Переможців. 

 

5. Учасники, які здобувають право на отримання Заохочень (Переможці) 

 

5.1. Комісія  у складі представників Організатора, перевіряє виконання учасниками цих Правил та приймає у 

наступні строки остаточне рішення щодо Учасників Акції, які отримали можливість отримати Заохочення, 

переліку та кількості Заохочень: 

- 23.07.2021 р. (за період замовлення, придбання та відвантаження Акційної продукції: з 13.07.2021 р. по 

23.07.2021 р. включно); 

- 23.08.2021 р. (за період замовлення, придбання та відвантаження Акційної продукції: з 24.07.2021 р. по 

23.08.2021 р., включно); 

- 24.09.2021 р. (за період замовлення, придбання та відвантаження Акційної продукції: з 24.08.2021 р. по 

24.09.2021 р., включно) ; 

- 22.10.2021 р. (за період замовлення, придбання та відвантаження Акційної продукції: з 25.09.2021 р. по 

22.10.2021 р., включно).  

Рішення приймається згідно з умов проведення Акції, а також з огляду на активність, рівень дебіторської 

заборгованості, наявність або відсутність прострочених платежів, рівня виконання індивідуального 

маркетингового плану кожним учасником. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 

оскарженню.  

Організатор гарантує об’єктивність при визначенні Учасників Акції, які отримали можливість отримати 

Заохочення. Виконавець не приймає участі у визначенні Учасників, що отримують право на отримання 

Заохочення  та  не несе відповідальності за результати такого визначення. 

5.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання Виконавцем Списку Переможців (п.4.4), представники 

Виконавця та/або залучені ним треті особи зв'язується з Переможцем за контактним номером телефону та 

просить надати документи зазначені в п.6.2 цих Правил, Виконавцю на електронну адресу, вказану таким 

представником.  Якщо у строк вказаний в п. 6.2. цих Правил, такий Переможець не відповідає/не надає 

документи, він втрачає право на отримання відповідного Заохочення, без можливості будь-якої компенсації 

або оскарження. 

5.3. У разі якщо документи, надані Переможцем, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, 

Виконавець/ Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності 

встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.  

5.4. У випадку недостовірності, неповноти наданої Учасником / Переможцем інформації Виконавець/ 

Організатор Акції не несе відповідальності щодо несповіщення Учасника / Переможця про право отримання 

Заохочення, перемогу в Акції. 
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6. Порядок та строки отримання Заохочень 

 

6.1. Порядок та строки отримання Заохочень. 

6.1.1. Виконавець Акції надсилає Переможцям Заохочення через Нову Пошту протягом 5 (п’яти) робочих днів 

дня від дати надання документів, вказаних у п. 6.2. цих Правил, та  виконання інших дій, вказаних у п. 6.2 цих 

Правил відповідно до вимог Правил.  Переможець отримує Заохочення у відділенні Нової Пошти, що 

обслуговує адресу, повідомлену Переможцем при листуванні з Виконавцем за пред’явленням документів, що 

засвідчують особу і відповідно до умов Нової Пошти. 

Відправлення відбувається через сервіс Нової пошти шляхом передачі Заохочень до відділення (для 

транспортування типу «Відділення–Відділення», якщо Організатором/ Виконавцем не визначено інші умови 

здійснення відправки) – для подальшого їхнього транспортування за визначеною інформацією одержувачів та 

видачі відправлень представниками Нової пошти у таких відділеннях одержувачам, які можуть бути 

ідентифіковані відповідно до визначених у товарно-транспортних документах даних. 

6.1.2. Переможець отримує Заохочення у відділенні Нової Пошти, відповідно до повідомленої ним інформації, 

через сервіс SMS-ідентифікації (верифікації) за наявності/ пред’явлення всіх необхідних документів, 

визначених умовами Нової пошти як необхідних для отримання відправлення.  

*SMS -ідентифікація – це сервіс, який надає можливість ідентифікувати користувача (отримувача) у 

відділенні Нової пошти шляхом надсилання SMS-коду на мобільний телефон, зазначений в експрес-накладній. 

Сервіс надається за таких умов: отримувачу відомий номер експрес-накладної; отримувач може назвати SMS-

код. 

6.1.3. У випадку, якщо Переможець не забере Заохочення у визначеному відділені Нової Пошти протягом 7 

календарних днів (або у інший встановлений строк – до початку платного зберігання відправлення у 

відділенні, відповідно до інформації на сайті Нової пошти - https://novaposhta.ua/basic_services_im), Заохочення 

буде автоматично повернуто на адресу відправника (та повернуто Організатору), а такий Переможець втрачає 

своє право на отримання Заохочення, без можливості будь-якої компенсації або оскарження. 

Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк відправлення Учасникам 

Заохочень (якщо такий строк буде більший ніж 20 робочих днів – про це буде повідомлено відповідних 

Учасників у електронному листуванні).  

6.2. Переможець, який отримав право на отримання Заохочення, для його отримання повинен протягом 3 

(трьох) календарних днів з моменту повідомлення  Виконавцем  (шляхом телефонного дзвінка) (якщо інше 

додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити 

Виконавцю Акції електронною поштою або в інший спосіб погоджений з Виконавцем наступні 

документи/інформацію: 

- скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію 

ID-картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;  

- скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності, 

- інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення 

фото/відео зйомки в рамках Акції та вручення відповідного Заохочення; 

Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними та 

розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам, 

з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції. 

 

6.3. Виконавець/ Організатор Акції не несуть відповідальності за збереження цілісності Заохочень при 

здійсненні їх доставки службою доставки Переможцям, які здобули право на його отримання. Доставка 

Заохочень здійснюється відповідно до правил та тарифів, встановлених відповідною службою доставки (Нова 

пошта) та оплачується Виконавцем Акції (або залученою ним третьою особою). Зберігання Заохочень у 

відділенні служби доставки здійснюється відповідно до правил такої служби доставки. 

6.4. Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Переможцеві/Учасників, які виникають у 

зв’язку  з участю в Акції чи отриманням Заохочень (у тому числі, витрати для відвідування відділення Нової 

пошти для отримання Заохочення). Всі Учасники/Переможці Акції, які здобули право на отримання 

Заохочень, самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції і отриманням 

Заохочень. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється 

Учасником/Переможцем з метою участі в Акції, оплачується Переможцем самостійно за власний рахунок. 

6.5.  Право на отримання Заохочення у Переможця не виникає, а раніше виникле у такого Переможця право на 

отримання Заохочення припиняється (Заохочення не видається) при настанні будь-якої із наступних обставин: 

- Переможець відмовився від отримання Заохочення (усно або під час електронного листування, або іншим 

доступним шляхом) та/або не надав у визначені Правилами строки відповідь та/ або документи/інформацію;  

https://novaposhta.ua/basic_services_im


- з Переможцем неможливо встановити зв'язок (або отримати від нього відповідь) за адресою електронної 

пошти та/або номером мобільного телефону, відповідно до списку наданого Організатором;  

- встановлення Виконавцем/Організатором факту подання Переможцем недійсних і/або недостовірних 

документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання Учасником умов проведення Акції;  

- в інших випадках, передбачених даними Правилами. 

При цьому, такий Переможець втрачає право на отримання Заохочення без можливості будь-якої компенсації 

або оскарження, а Організатор має право розпоряджатися таким невитребуваним  Заохоченням на власний 

розсуд. 

6.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів інтернет та мобільного зв’язку, 

будь-які помилки інтернет та мобільного зв’язку, внаслідок яких Переможцеві не було повідомлено та/або 

було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Переможець, який отримав право одержати 

Заохочення, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо контактних  даних такого 

Переможця, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили. 

Організатор /Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг банківських установ, операторів 

поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб 

транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції. 

6.8. Виконавець/Організатор та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-

мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 

суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні їм обставини. 

6.9. Виконавець, Організатор Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок 

стосовно Заохочень Акції (в тому числі щодо права на їх отримання). Виконавець, Організатор, Акції не 

вступають в будь-які спори стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції та/або в будь-які спори 

щодо одержання Заохочень Акції. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно спорів та суперечок приймає 

Організатор Акції, таке рішення оскарженню не підлягає.  

 

7. Додаткові умови Акції. 

 

7.1.Заохочення  можуть бути отримані Переможцями  лише на умовах цих Правил. 

7.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості 

укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю 

участю в Акції всі Учасники та Переможці автоматично погоджуються з умовами цих Правил та 

зобов’язуються їх виконувати. 

7.3.Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають. 

7.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції 

Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб.  

7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими 

Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, 

введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що 

спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор 

може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників та 

Переможців Акції у порядку, передбаченому цими Правилами. 

7.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних 

питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 

7.7. Персональні дані Переможців. 

7.7.1.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон»)  повідомляється: 

7.7.2.Володільцем персональних даних Переможців є Організатор; 

7.7.3.Персональні дані Переможців обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових 

відносин, рекламних відносин,  податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також для 

можливості отримання Переможцями Акції відповідних Заохочень; 

7.7.4.з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.7.3. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, 

по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації; 

7.7.5.з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, 

знищення персональних даних, реєстрація у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) 

систем; 

7.7.6.Розпорядником персональних даних Переможців є Виконавець, йому надається всі права та 

покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом; 



7.7.7.персональні дані Переможців без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути 

передані третім особам, залученим в рамках проведення Акції з метою, яка вказана у п. 7.7.3 цих Правил.  

7.7.8.персональні дані Переможців будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення 

Акції та протягом періоду необхідного для отримання Заохочень. Персональні дані  Переможців будуть 

зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 

7.7.3 цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних 

даних; 

7.7.9. Переможці можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши володільцю 

персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах та на Сайті, але при цьому вони 

втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень; 

7.7.10.Переможці, які отримали право одержати Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 

8  Закону України «Про захист персональних даних». 

7.7.11.Беручи участь в Акції, кожен Учасник  та Переможець, тим самим підтверджує свою згоду на 

безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи 

будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі 

третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової 

інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання 

інформації на адреси, вказані Учасником та Переможцем, при участі в Акції, повідомлень (в т.ч. рекламного 

характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання 

жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. 

7.7.12.Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів/електронні пошти 

Учасників та Переможців, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без 

отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник та Переможець дає 

згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону, а також на електронну пошту 

вказану при реєстрації на Сайті новин та інших інформаційних/рекламних  повідомлень від Організатора у 

майбутньому.  

7.7.13. Беручи участь в Акції, кожен Учасник / Переможець свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і 

повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються 

його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку 

відповідно до розділу цих Правил. 

 

 

 

 


