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Офіційні умови проведення рекламно-маркетингової акції
«Розіграш ПРИЗУ 16 березня 2019 року в с.Гора»
(надалі за текстом – «Умови Акції»)
Умови Акції визначають місце, тривалість, умови та порядок участі в рекламномаркетинговій акції «Розіграш ПРИЗУ 16 березня 2019 року в с.Гора».
Визначення термінів:
«Акція» – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та
популяризацію послуг Оператора зв’язку «ЛАН ТРЕЙС».
«Організатор Акції» – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАН ТРЕЙС»,
юридична адреса: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого буд.4, кв.35, код
ЄДРПОУ: 36230227, тел.: (04595) 9-81-10; 9-11-85 (надалі за текстом – «Організатор»).
Акція проводиться на безоплатних засадах, має на меті рекламування, сприяння
продажу послуг Організатора та організована за рахунок Організатора.
1.

Місце (територія) проведення і тривалість Акції.

1.1. Акція проводиться згідно затвердженого графіку:
1.1.1. Дата проведення: 16 березня 2019 року.
1.1.2. Місце проведення: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Гора, центральна
площа» (локація Організатора).
1.1.3. Час проведення Акції: 16 березня 2019 року з 11:00 до 15:00 год.
2.

Умови, виконання яких дає право на участь в Акції та в Розіграші.

2.1. Для участі в Розіграші допускаються особи, які протягом терміну проведення Акції
подали заявки на підключення до Інтернет мережі Організатора або подали заявки
на підключення до послуги TV, а також особи, які вже уклали договір на підключення
до Інтернет мережі Організатора до 15 березня 2019 року (включно).
2.2. Для участі в Розіграші необхідно отримати 2 відривних талона у представника
Організатора на локації Організатора, один талон опустити в Призовий барабан
(Лототрон), другий талон залишити у себе до кінця проведення Акції .
2.3. Особи, які приймають участь в Розіграші повинні бути фізично присутні на момент та
у місці проведення Розіграшу Призу.
2.4. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою
паспорту або іншого документу, що посвідчує особу.
2.5. Невиконання умов Акції, визначених у п.2.1-п.2.3. протягом періоду проведення Акції,
позбавляє особу права брати участь у Акції і претендувати на участь у Розіграші.
3.
Вимоги до учасників Акції та Розіграшу.
3.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи громадяни України:
3.1.1. Яким на початок проведення Акції виповнилось 16 років або діти до 16 років,
за згодою батьків.

3.1.2. Які здійснили вимоги п.п. 2.1.-2.3. цих Умов.
3.1.3. Які повністю ознайомилися з Умовами Акцій, розуміють та приймають їх
положення.
3.2. Учасники Акції повинні відповідати одночасно усім вимогам, зазначеним в п. 3.1.
Умов Акції, без будь-яких винятків.
3.3. Не визнаються учасниками Акції та не можуть брати участь у ній:
3.3.1. Власники та працівники Організатора, а також безпосередні члени родин
вказаних осіб. Під безпосередніми членами родин розуміються: дружина,
чоловік, дитина, батько, мати, брат, сестра, дід, баба, онуки, інші утриманці
або опікуни.
4.

Розіграш Призів.

4.1. Фонд призів Акції (надалі за текстом – «Приз»*) включає в себе: фітнес-браслет
Xiaom Mi Band 2 OLED Orange у кількості 1 шт.
4.2. *Під виграшем Призу розуміється право його придбання за 1,00 (одну гривню 00
коп.) грн. з ПДВ.
4.3. Зовнішній вигляд, комплектація та технічні характеристики Призу визначаються
виключно Організатором на його власний розсуд. Право зміни Призу Організатор
Акції залишає за собою.
4.4. Для отримання Призу Переможцю, який буде визначений таким, якому надається
право на отримання Призу, необхідно надати Організатору:
4.4.1. ПІБ
4.4.2. Паспортні дані (серія, номер)
4.4.3. Контактну інформацію про Переможця Акції (адреса електронної пошти
та/або телефон).
4.4.4. Номер діючого договору з компанією ТОВ «ЛАН ТРЕЙС» або номер заявки
на підключення до Інтернет мережі Організатора.
4.5. Ця інформація може бути змінена учасником протягом всього терміну проведення
Акції шляхом додаткового інформування Організатора.
4.6. Збір вищезгаданої інформації дозволить Організаторові як найшвидше передати
Приз особі, яка має на нього право.
4.7. Організатор залишає за собою право змінити кількість Призів, або включити в Акцію
додаткові Призи, не передбачені Умовами Акції. У випадку внесення таких змін до
Умов Акцій, Організатор повідомляє про це в порядку, передбаченому п. 5.13. Умов
Акції.
4.8. Зовнішній вигляд Призу (розмір, колір, комплектація, технічні характеристики тощо),
зазначений в рекламних матеріалах, які будуть розміщуватись протягом Періоду
проведення Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реального Призу.
4.9. Заміна відповідного Призу на грошовий еквівалент не допускається.
5.

Порядок визначення переможця Розіграшу

5.1. Визначення Учасника Акції, який отримає право на придбання Призу за правилами,
визначеними цими Умовами, здійснюється у відповідності до цих Умов.

5.2. Визначення Переможця проводиться в терміни та в місці вказаному в п1.1. цих Умов.
5.3. Під Розіграшем розуміється визначення одного Переможця шляхом випадкового
відбору із застосуванням Призового барабану (Лототрон) до якого поміщаються
талони, із зазначенням на кожному індивідуального номеру, який Учасник отримує
на локації ТОВ «ЛАН ТРЕЙС» в період проведення Акції.
5.4. Переможець буде визначений випадковим чином серед Учасників, які виявили
бажання взяти участь в Акції, виконали всі умови та правила Акції.
5.5. Визначення Переможця
Організатора.

у
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5.6. Отримання Призу відбувається під час проведення Акції у місці проведення Акції, яке
вказано в п. 1.1.2., за наявності в Переможця Акції оригіналу Паспорту (або
письмової згоди від батьків, якщо Переможцю Акції не виповнилося 16 років).
5.7. Приз вручає представник Організатора Акції.
5.8. Результати Розіграшу та визначення Переможця, який отримує право на отримання
Призу оформлюються Протоколом, в якому зазначається Прізвище, Ім’я та Побатькові, паспортні дані, ІПН Переможця.
5.9. Протокол підписується представниками Організатора.
5.10. Учасник не може передавати чи уступати свої права, пов’язані з участю в Розіграші
третім особам.
5.11. Про результат Розіграшу, а саме ПІБ Переможця Організатор повідомляє шляхом
розміщення
вказаної
інформації
на
веб-сайті
Організатора:
http://www.lantrace.com.ua, та на офіційній сторінці в мережі Facebook за Інтернет
адресою: www.facebook.com/LANTRACE.
5.12. Якщо Переможець Розіграшу з будь-яких причин, незалежних від Організатора, не
має можливості отримати Приз, такий учасник не має права на отримання жодних
додаткових заохочень, компенсацій та інших виплат від Організатора.
6.

Інші положення.

6.1. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможця
Акції.
6.2. Організатор не вступає в суперечки між учасниками Акції щодо визначення
Переможця.
6.3. В разі письмової відмови Переможця від отримання Призу, зобов’язання з боку
Організатора Розіграшу вважаються виконаними в повному обсязі.
6.4. Учасники Акції погоджуються і гарантують, що будь-які збитки, понесені ними у зв’язку
із участю в Акції, в будь-якому випадку не відшкодовуються Організатором Акції.
6.5. Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.
6.6. Учасники, які не дотримались цих Умов Акції, не можуть бути визнані Переможцем
Акції.
6.7. Всі учасники Акції самостійно сплачують будь-які витрати, понесені ними у зв’язку із
участю в Акції, в тому числі, але не обмежуючись, витрати на проїзд, харчування,
витрати на користування мережею Інтернет тощо.

6.8. Беручи участь в Розіграші, учасники надають свою згоду Організатору і залученим
ним третім особам на:
6.8.1. отримання Організатором особистої інформації (ПІБ, паспортні дані, email, номер телефону)
6.8.2. використання такої інформації Організатором з метою проведення Акції
відповідно до чинного законодавства України.
6.8.3. обробку своїх персональних даних, а саме їх збір, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання,
поширення, блокування, або знищення без будь-якого попереднього
узгодження з учасником Акції, виплат та інших компенсацій учаснику Акції,
без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання.
Всі персональні дані учасників Акції будуть зберігатися у Організатора.
6.9. Організатор зберігає за собою право в будь-який час перевіряти інформацію та
документи учасника Акції (включаючи паспорт, вік учасника Акції) та
дискваліфікувати будь-якого учасника Акції, який порушив Умови Акції, або який
сфальсифікував чи подав недостовірні відомості про себе. Якщо Організатор не
реалізував будь-яке з цих прав на будь-якому етапі, це не означає відмову від таких
прав.
6.10. Учасник Акції дає згоду на запис, фотографування або зйомку на кіноплівку свого
зображення та/або голосу під час будь-якого етапу Акції, їх трансляцію або
опублікування Організатором, без будь-яких обмежень і без будь-якого
попереднього узгодження з учасником Акції, виплат чи інших компенсацій, без
обмеження за територією, часом та способом використання, включаючи, зокрема,
телебачення, радіо, Інтернет, газети, журнали, інші засоби реклами або
маркетингу, у зв’язку з цією Акцією або іншими заходами.
6.11. Якщо проведенню цієї Акції перешкоджає будь-яка обставина, або з обґрунтованих
підстав вона не може проводитися, Організатор зберігає за собою право на свій
власний розсуд змінити, припинити або скасувати Акцію.
6.12. У разі виникнення будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймається
Організатором. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням
Акції, є остаточним.
6.13. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування
Акції. Ці Умови Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього
Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде
здійснено шляхом розміщення на веб-сайті: http://www.lantrace.com.ua, та на
сторінці у Facebook: www.facebook.com/LANTRACE .

