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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ  
(далі «Акція» та «Правила») 

 
Редакція від 12/10/2016 

1) Замовником Акції є ДП "ЕЛЕКТРОЛЮКС ЛЛС", адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 
будинок 28А., БЦ «SP Hall», 3 поверх, Україна, 04655 надалі «Організатор». 

2) Виконавцем Рекламної акції є ДП «Плеон Талан», адреса: вул. Жилянська, 31, м. Київ, 01033, 
надалі «Виконавець». 

3) Акція спрямована на - просування на ринку України (популяризацію) і формування у споживачів 
інтересу до продукції під торговою маркою Electrolux, Участь в Акції є безоплатною: ні Організатор, 
ні Виконавець не отримують винагороди від Учасників за їх участь в Акції. 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. 

 

II Територія проведення Акції – Україна*. 
III Строки проведення Акції 
1. Загальний строк проведення Акції – з 12.10.2016 р. до 16.12.2016 р. до 18:45. Акція 

проводитиметься в один тур, розділений на два етапи. 

2. Перший етап: у період з 12.10.2016 р. до 16.12.2016 р. до 18:45 – підписання декларації 
Енергонезалежності на ресурсі http://savemoney-electrolux.com.ua/ бажаючими прийняти участь у 
Акції.  

3. Другий етап: 16.12.2016 в 18:45 р. за допомогою сервісу (ресурсу) Random.org Організатор та 
Виконавець визначають 1 (одного) Переможця Акції. 16.12.2016 о 19:00 результати будуть 
оголошені на офіційній сторінці Electrolux у соціальній мережі Facebook - 
https://www.facebook.com/ElectroluxUkraine/. 

 

IV Заохочення Акції 
4. 1 комплект енергоефективної техніки для 1 переможця: 

⎯ Холодильник Electrolux FRIGORIFERO EN3889MFX 
⎯ Посудомийна машина Electrolux ESL8825RA 
⎯ Варильна поверхня електрична Electrolux EHD96740FK 
⎯ Духовий шкаф Electrolux OPEB9953X 

4.1. Головним заохоченням Акції (надалі – «Заохочення») є оснащення 1 (одного) класу у  
загальноосвітньому закладі, номер та адресу якого зазначить Переможець Акції 1 (одним) набором 
енергоефективної техніки, деталі якої зазначені вище. Загальна кількість Заохочень обмежена і 
становить 1 (одну) шт. 

4.2. Оснащення 1 (одного) класу  (надалі – «реалізація Заохочення») відбувається за адресою, 
зазначеною у заявці, направленій Виконавцю,  за умови узгодження встановлення Заохочення з 
особами, які відповідають та мають право приймати рішення щодо реалізації Заохочення. 

4.3 Заохочення передається на безоплатній основі для громадського використання у  власність 
відповідним державним освітнім закладам або у власність юридичній особі, якій належить освітній 
заклад. 
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V Умови Акції 
5. Брати участь у Акції можуть виключно громадяни України, які досягли 18-річного віку та 

проживають на території України. 

6. Обов’язковою умовою для участі у Акції, є підписання учасником Акції «Декларації 
Енергонезалежності» на ресурсі http://savemoney-electrolux.com.ua.  

7. Учасниками Акції не можуть бути працівники Організатора та Виконавця, афілійовані з ними 
особи, родичі, а також працівники інших організацій, що приймають участь в організації та 
проведенні Акції. 

 

VI Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за: 
8. Невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками зобов’язань, пов’язаних з участю в Акції. 

9. Не ознайомлення Учасників з Правилами проведення та умовами участі в Акції. 

10. Неотримання від Учасників листів, дзвінків, факсимільних та (або) електронних повідомлень, у 
тому числі за виною поштової служби, організації зв’язку, у результаті технічних проблем та (або) 
шахрайства в Інтернеті та (або) каналах зв’язку, що використовуються при проведенні Акції. 

11. Отримання від Учасників неповних та (або) некоректних контактних та (або) інших відомостей, 
необхідних для проведення Акції. 

12. Дії третіх осіб. 

 

VII Форс-мажор 

13. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 
зобов’язань, вказаних в умовах, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, тобто 
надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин, що не залежать від волі сторін, що 
перешкоджає виконанню Організатором та Виконавцем своїх зобов’язань за умовами, що 
включають нормативні акти будь-якого рівня.  

 

VIII Додаткові умови 
14. Участь у Акції автоматично означає ознайомлення Учасника з Умовами. 

15. Беручи участь у Акції, Учасник погоджується з тим, що ним добровільно надана для проведення 
Акції інформація, у тому числі персональні дані, які будуть оброблені Виконавцем, а також 
уповноваженими особами, за допомогою автоматизованих засобів обробки даних. Згода 
Учасника дає Виконавцю, а також уповноваженим особам, що будуть дотримуватися необхідних 
заходів для захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, право проводити збір, 
зберігання, обробку та використання даних Учасника, з метою проведення Акції, а також для 
здійснення Виконавцем та (або) його уповноваженими представниками контактів з Учасниками у 
зв’язку з Акцією. Сформована база персональних даних Учасників Акції зберігається у Виконавця 
та в подальшому може використовуватись з маркетинговою метою. 

16. Учасник Акції згоден з умовою Акції, а саме, про умову передачі Заохочення Акції до 
загальноосвітнього закладу напряму Виконавцем Акції. 

17. Зовнішній вигляд продукції може відрізнятись від її зображення у рекламних матеріалах. 

18. Організатор та Виконавець залишає за собою право не вступати у письмові переговори або інші 
контакти з Учасниками Акції. 
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* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово 
окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VI, а також територій Донецької та 
Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів. 

 

 


