
Офіційні правила рекламної акції під умовною назвою  

«Electrolux повертає  до 10% грошей за купівлю тихих пилососів» 

(далі за текстом – «Правила») 

 

 

 

1. Організатором, Виконавцем, Технічним провайдером Акції є: 

1.1. Організатором Акції є: Дочірнє підприємство «Електролюкс ЛЛС», що знаходиться за адресою: 04073, 

м. Київ, проспект Степана Бандери, 28 А, код ЄДРПОУ – 34185974. 

1.2. Виконавцем Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хавас Інгейдж Україна», що 

знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 41, код ЄДРПОУ: 38536556. 

1.3. Технічним провайдером Акції є: ТОВ «ВІЗАРДРІ», код за ЄДРПОУ 40362382, 01004, м. Київ, площа 

Бессарабська, буд. № 9/1, оф. 1. 

 

 

2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції 

2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Electrolux» (надалі за текстом 

– «Продукція»), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що 

розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, підвищення споживчого 

попиту. 

2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила») розміщуються в мережі Інтернет на сайті на 

www.electrolux-promo.com.ua. 

 

 

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції 

3.1. Акція триває з 00:00 годин 1 грудня 2018 року до 23:59 години 31 січня 2019 року включно (далі – «Період 

проведення Акції»).  

3.2. Акція проводиться по всій території України, за винятком території АР Крим, тимчасово окупованих 

територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережі Інтернет на сайті 

www.electrolux-promo.com.ua (надалі – «Офіційний сайт»). 

 

 

4. Продукція, яка бере участь в Акції 

4.1. В Акції бере участь техніка під ТМ «Electrolux», сертифікована Організатором (надалі – «Акційна 

продукція»), а саме: 

4.1.1 Пилососи наступних моделей: UFORIGINDB, USALLFLOOR, USDELUXE, USORIGINDB, ESP72DB, 

ESP75BD, ESPC74SWT, EUS8ALRGYT, EUO9ANIMAT, EUO9GREEN, EUO93DB, EUF8ANIMAT, 

EUS8X3CB, PD91-8SSM 

 

 

5. Учасники Акції 

5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже 

виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»). 

 

5.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: 

– громадяни України, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років; 

– іноземці та особи без громадянства. 

 

5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

 

6. Фонд Заохочень Акції 

6.1. Заохоченням Акції є одноразова грошова компенсація у розмірі частини вартості Акційної продукції, а 

саме: 
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Найменування Модель Грошова компенсація, грн. 

Пилосос UFORIGINDB 600,00 

Пилосос USALLFLOOR 688,00 

Пилосос USDELUXE 817,00 

Пилосос USORIGINDB 650,00 

Пилосос ESP72DB 500,00 

Пилосос ESP75BD 600,00 

Пилосос ESPC74SWT 500,00 

Пилосос EUS8ALRGYT 800,00 

Пилосос EUO9ANIMAT 900,00 

Пилосос EUO9GREEN 800,00 

Пилосос EUO93DB 800,00 

Пилосос EUF8ANIMAT 800,00 

Пилосос EUS8X3CB 700,00 

Пилосос PD91-8SSM 1300,00 
 

6.2. Заохочення Акції отримають всі  Учасники Акції, що зареєструвалися на Офіційному сайті 

www.electrolux-promo.com.ua та виконали всі умови Акції та на цій підставі отримали статус Переможця 

Акції. 

6.4. Організатор/Виконавець залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення Акції та/або змінити 

умови Акції у будь-який момент та/або змінювати, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені 

цими Правилами.  

 

 

7. Умови участі в Акції: 

7.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 5.1 цих Правил та виконали умови, 

зазначені в п.7 цих Правил, які повністю згодні  з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п.5.2 

цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»). 

7.2 Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно: 

• придбати Акційну продукцію під ТМ Electrolux, моделей зазначених в п.4.1. Правил, в період з 

01/12/2018 року по 31/01/2019 року включно в будь-якому магазині на території України, за винятком 

території АР Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться 

антитерористична операція; 

• зареєструвати чек через 14 днів з дати покупки такої Акційної продукції на Офіційному сайті 

www.electrolux-promo.com.ua. Строк реєстрації на Офіційному сайті – до 28 лютого 2019 року.; 

• вказати Прізвище, ім’я, по-батькові, відповідно до даних свого паспорту громадянина України, 

ідентифікаційний податковий номер, електронну адресу, номер контактного телефону, зазначити 

модель та серійний номер, що вказаний на Акційній продукції, назву та адресу магазину, де було 

придбано Акційну продукцію,  додати скановану копію або фото чеку, де буде чітко видно дату 

здійснення покупки Акційної продукції, та скановану копію або фото маркувальної таблиці 

(спеціальна табличка білого або сріблястого кольору, яка розміщена на Акційній продукції); 

• надати відповіді на запитання Організатора/Виконавця, передбачені в п.7.2. цих правил; 

• прийти до відділення ПАТ Райффайзен Банк Аваль (перелік відділень можна дізнатися на сайті 

https://www.aval.ua/ru/finlokator/), пред’явити паспорт та ІПН, оригінал чеку придбання Акційної 

продукції та отримати Заохочення до 30 квітня 2019  року.  

7.3  В межах даної Акції забороняється надсилати: 

• інформацію, яка не відповідає тематиці Акції; 

• фотографії та будь-яку іншу інформацію, що містять ненормативну лексику, образи, завідомо 

наклепницьку інформацію, а також будь-яку інформацію, яка може бути розцінена як пропаганда 

насильства чи аморального характеру; 
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• фотографії, що містять сцени насильницької або буйної поведінки та будь-якої поведінки, що може 

бути розцінена як порушення загальнолюдських норм, за виключенням випадків, явно розпізнаваних 

як гумор, пародія, сатира або розіграш; 

• посилання на фішингові сайти, а також будь-які ресурси, що займаються шахрайством і поширенням 

шкідливих програм; 

• інформацію, що порушує права інтелектуальної власності, інші положення чинного законодавства 

України. 

7.4             Учасник Акції може зареєструвати один чек на купівлю Акційної продукції стільки разів, скільки 

одиниць Акційної продукції було придбано за цим чеком. 

7.5             Особа, яка бере участь в Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів 

протягом всього Періоду проведення Акції з урахуванням положення п. 8.4. даних Правил. 

 

 

8. Порядок, умови і терміни отримання Заохочення Акції 

8.1 Переможець Акції, який має право на отримання Заохочення Акції, повинен прибути до будь-якого 

відділення ПАТ Райффайзен Банк Аваль (перелік відділень можна дізнатися на сайті 

https://www.aval.ua/ru/finlokator/) після 20 (двадцяти) робочих днів після підтвердження реєстрації на 

Офіційному сайті та виконання умов вказаних в п.7.2. цих Правил та мати при собі оригінал паспорту 

громадянина України та ідентифікаційний код, оригінал чеку придбання Акційної продукції для 

пред’явлення у відділені ПАТ Райффайзен Банк Аваль для отримання Заохочення Акції 

8.2 Вручення Заохочення Акції відбувається шляхом прямого грошового переказу Переможцю Акції у розмірі 

вказаному в п.6.1. цих Правил, через платіжну систему «Аваль-Експрес» до відповідного відділення ПАТ 

Райффайзен Банк Аваль. 

8.3 Учасники Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації: прізвище, ім'я, по-

батькові, дата народження, адреса реєстрації за місцем проживання з індексом, контактний телефон з 

кодом міста, та іншу інформацію на вимогу Організатора. 

8.4 Якщо Переможець Акції, з певних причин, незалежних від Організатора/Виконавця, не має можливості 

одержати Заохочення Акції до 30 квітня 2019  року, то він (Переможець Акції) втрачає право на таке 

Заохочення без будь-якої компенсації.  Організатор має право розпорядитися таким Заохоченням на свій 

розсуд. 

 

 

9. Загальні умови Акції 

9.1 Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись про умови та місце проведення Акції, 

можна отримати на веб-сайті www.electrolux-promo.com.ua.  

9.2 Заохочення Акції перераховуються Переможцю Акції шляхом грошового переказу у вигляді 

частини вартості Акційної продукції в розмірі встановленому п. 6.1. цих правил.  

9.3 Обов'язок по нарахуванню та сплаті податків у зв'язку з отриманням Заохочення, а також 

відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.  

9.4 Організатор//Виконавець/Технічний провайдер не несе відповідальності за: 

• неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання 

Заохочення з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора / Партнера причин; 

• за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Акції обов'язків, передбачених 

у цих Правилах. 

9.5 Беручи участь у Акції, Учасник / Переможець, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним: 

• Організатор/Виконавець має право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов Акції має 

бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію. 

• Учасник підтверджує свою згоду на здійснення Організатором/Виконавцем Акції (його 

уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Організатора збору, обробки, 

зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника даних, 

з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. 

Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої 

інформації   Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують 

чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне 

використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю, інформації або інших матеріалів про нього 

з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-

яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв'ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, 
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повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і 

способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором  

і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 

Цивільного Кодексу України №435-IV 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями) і Закону України «Про 

захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (зі змінами і доповненнями) (а також згода 

включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Організатора, які 

проводитимуться в майбутньому). 

9.6 Організатор / Виконавець / залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші 

контакти з Учасниками / Переможцями, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 

9.7 Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю 

погоджується з даними Правилами. 

 

10. Обмеження 

10.1 Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості й кількості Заохочень 

Акції, зазначених у цих Правилах. 

10.2 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за будь-які помилки поштових, кур’єрських 

служб, банківського сервісу внаслідок яких поштові, грошові відправлення не надійшли або надійшли із 

запізненням, були загублені або пошкоджені. 

10.3 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість 

надсилання/надання/перерахування Заохочень Переможцям Акції з будь-яких причин, що не залежать від 

Організатора/Виконавця, у т. ч. якщо контактна адреса, ім’я та/або прізвище, та/або по-батькові, номер 

телефону або інший спосіб зв’язку з Учасником Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, 

змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції 

жодної компенсації. 

10.4 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками 

Акції наданих Заохочень після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатися 

наданим Заохоченням з будь-яких причин. 

10.5 Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах 

форс-мажорних обставин, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, 

суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку 

Організатора/Виконавця Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань. 

10.6 Право на отримання Заохочень мають лише особи, які є Учасниками Акції.  

10.7 Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. 

інформації щодо контактів з ними та адрес). 

10.8 У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних 

питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції 

відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не 

підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду чи оскарженню. 

10.9 У разі, якщо Учасник Акції з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник 

Акції не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому випадку вважається, що 

Учасник відмовився від Заохочення. 

10.10 Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором/Виконавцем Акції протягом всього 

періоду проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на 

сайті. 

10.11 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, 

не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції та 

оскарженню не підлягає. 

 


