ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Акції «Святкове відкриття магазину Київстар, вул. Хрещатик, 52»
1.

Замовник, Організатор та Виконавець Акції.

1.1. Замовником Акції є ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого: 03113 м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (надалі – Київстар).
1.2. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «Лінія 12/ЕТС», місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,
55-б (надалі – Виконавець).
2.

Мета проведення Акції.

2.1. Акція спрямована на покращення іміджу Київстар та популяризацію знаків для товарів, робіт та послуг Київстар.
2.2. Акція спрямована на стимулювання продажу смартфонів та аксесуарів у магазині Київстар, що знаходиться за адресою м.
Київ, вул. Хрещатик, 52.
2.3. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті http://kyivstar.ua (надалі – Інтернет-сайт, Сайт
або веб-сторінка).
2.4. 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.
2.5. Коротка інформація про проведення Акції, її правила та умови буде доступна:
2.5.1. на сайті http://kyivstar.ua;
2.5.2. на офіційній сторінці Київстар у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/kyivstar/;
2.5.3. на акційних матеріалах
3.

Період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 01 по 03 вересня 2017 р. (включно) з 12:00 до 19:00.
4.

Територія проведення Акції.

4.1. Територія проведення Акції: м. Київ, вул. Хрещатик, 52.
5.

Учасники Акції.

5.1. Учасниками Акції можуть бути всі громадяни України, що знаходяться на території проведення Акції, що відповідають
умовам цих Правил, виконали вимоги, необхідні для участі в Акції, а саме: завітали до магазину Київстар, що знаходиться
за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 52, прослухати консультацію працівника магазину Київстар, здійснили будь-яку покупку
або поповнили рахунок на суму понад 100 грн.
5.2. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
а) працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;
б) чоловік або дружина та найближчі родичі осіб, які визначені, як працівники та представники Організатора, Замовника,
Виконавця в цих Правилах;
5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
6.

Умови участі в Акції.

6.1.
Для участі в Акції протягом 01-03 вересня Учасник, що відповідає умовам п. 5 цих Правил, до 19:00 03 вересня 2017 р.
(включно) має виконати наступні дії:


завітати в магазин Київстар у м. Київ, вул. Хрещатик, 52;



отримати консультацію з приводу телекомунікаційних послуг Київстар;



придбати будь-який смартфон чи інший товар або поповнити рахунок через термінал поповнення, встановлений в
магазині, на суму понад 100 грн.;

6.2. Особи, які не виконали всіх умов, зазначених у п. 6 цих Правил, не можуть взяти участі в Акції.
6.3. Впродовж усього періоду Акції один Учасник Акції може взяти участь в Акції необмежену кількість раз.
7. Фонд Заохочень Акції.
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7.1. Усі Учасники Акції, протягом дії Акції, мають можливість отримати:
7.1.1.

При купівлі смартфону Учасник отримує м’яку іграшку «Ципа» 30 см. Усього в період Акції може бути вручено 300
(триста) іграшок;

7.1.2.

При купівлі будь-якого товару або поповненні рахунку на суму понад 100 грн., Учаснику акції надається 1 жетон на 1
гру в автоматі «Кран», що знаходиться на території проведення Акції. Жетон можна використати з 01 по 03 вересня
2017 р. (включно) з 12:00 до 19:00;

7.2. Характеристики Нагород визначаються на розсуд Організатора та Замовника та можуть відрізнятися від зображень на
рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Нагород грошовим еквівалентом або будь-яким іншим матеріальним благом
не допускається. Нагороди обміну та поверненню не підлягають.
7.3. Обов’язки Організатора та Замовника щодо видачі Нагороди обмежується кількістю Нагород, передбачених цими
Правилами.
7.4. Розповсюдження Заохочень Акції не персоніфіковане.
7.5. Оподаткування надання Нагород забезпечується Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.

Умови та строки отримання Нагород.

8.1. Період вручення нагород: з 01 вересня 2017 р. по 03 вересня 2017 р. (включно).
8.2. Після виконання умов Акції Організатор повідомляє Учасника Акції про деталі отримання Нагороди.
8.3. Учасник Акції зобов’язаний отримати свою Нагороду особисто в узгоджений з Організатором в телефонному режимі час
за адресою, яку визначив Організатор, як адресу вручення Нагороди.
8.4. Учасник Акції має право відмовитись від Нагороди, подавши письмову заяву Організатору.
8.5. Нагороди Акції можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.
8.6. З моменту отримання відповідної Нагороди, Учасник Акції самостійно на свій розсуд використовує Нагороду Акції.
8.7. Організатор та Замовник не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання Нагороди Учасником Акції
після його отримання, за неможливість Учасника скористатись наданою Нагородою з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання такої Нагороди.
8.8. Організатор та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в
т.ч. інформації щодо контактів з ними.
8.9. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Замовника (в тому числі якщо
адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має
можливості отримати Нагороду, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Нагород, компенсацій
або будь-яких інших виплат від Організатора та Замовника Акції.
8.10.
Організатор та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав
на одержання Нагород Акції. Організатор та Замовник не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будьяких суперечках.
8.11.
Організатор та Замовник та/або 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 обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника та/або
залучених ними третіх осіб.
8.12.
Організатор та Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим
використанням Нагород Акції.
8.13.
У випадку неможливості Учасника Акції, який здобув право на Нагороду, отримати Нагороду особисто, вважається, що
Учасник відмовився від отримання такої Нагороди.
10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
10.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції
в куточку споживача в магазині за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 52 а також на сайті http://kyivstar.ua.
10.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та Організатором протягом всього строку проведення Акції.
Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення
їх у спосіб, передбачений п. 10.1 цих Правил , якщо інше не буде спеціально визначено безпосередніми змінами/
доповненнями до цих Правил.
11. Інші умови
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11.1. Приймаючи участь в Акції кожний Учасник підтверджує та погоджується з тим, що він ознайомлений з цими правилами,
а також зазначеними діями він підтверджує свою повну та безумовну згоду з цими Правилами. Порушення Учасником
Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від
участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора або Замовника будь-якої компенсації.
11.2.
11.5. Беручи участь в Акції Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне використання наданої
інформації, їх особистих даних, а також фото, зроблених для участі в Акції, Організатором та/ або Замовником 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 імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів
з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та фотографії) в засобах масової інформації, будьяких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сайті Замовника, а також для надсилання інформації на адресу,
вказану Переможцем Акції при реєстрації, 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 Замовником та/або будь-якою третьою особою. Усі фото- та відео-матеріали, зроблені за участю Учасників/ з
використанням їх фото, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора / Замовника
Акції і можуть використовуватися Організатором / Замовником без додаткової згоди Учасника та будь-якого
відшкодування. Учасники Акції погоджуються на проведення фото- та відео-зйомок для використання Замовником Акції з
рекламною / маркетинговою метою, при цьому винагорода за участь у таких зйомках входить до вартості Нагороди Акції
(без здійснення додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту
Правил, належать Замовнику Акції.
11.6. 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 та Замовником.
11.7. Відповідальним за повне, належне та вчасне виконання зобов’язань, щодо вручення Нагород Учасникам Акції є
Виконавець. Замовник не несе відповідальності за неналежне та/або несвоєчасне виконання (невиконання) Виконавцем
своїх обов’язків, щодо вручення Нагород Учаснику Акції.
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