Офіційні умови участі в Акції “Місяць подарунків”

1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором Акції «Місяць подарунків» (надалі – Акція) є ТОВ «ФІШКИ.ЮА» (надалі
організатор), що знаходиться за адресою: 01010 м. Київ, вул. Левандовська, буд.3 А, оф.312, тел.
+380913798996.
1.2. Акція проводиться на всій території України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей)*.
1.3. Акція триватиме з 19 листопада 2018 року до 23 грудня 2018 року включно (надалі – «строк
проведення Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
1.4. Участь можлива тільки протягом терміну, зазначеного в розділі 1.
2. Учасники Акції
2.1.Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України і проживають на
території України*, та досягли повноліття (18 років) (надалі – Учасники Акції). Співробітники
компанії Організатора Акції і пов'язаних з ним компаній та їх родичі не можуть брати участь.
3. Продукція, що бере участь в Акції (Акційна продукція)
3.1. В Акції бере участь будь-яка продукція ТМ Tronsmart, придбана в період з 19.11.2018 по
23.12.2018 в офіційних роздрібних або інтернет-магазинах на території України, а саме:
• Роздрібні магазини: Foxtrot, Eldorado, Fishki, “ТехноЕж”, ПМП техника, ttt, Citrus, Водафон
• Інтернет-магазини: Foxtrot, Eldorado, ttt.ua, tronsmart.in.ua, AKS.UA, fishki.ua, rozetka.ua, F.ua

4. Умови участі в Акції
4.1. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1. цих Умов, та яка належним
чином виконала усі вимоги цих Умов.
4.2. Для участі в Акції необхідно придбати будь-яку продукцію ТМ «Tronsmart» в період з
19.11.2018 по 23.12.2018 в офіційних роздрібних або інтернет-магазинах на території України
(детальніше пункт 3), зареєструвати покупку на сайті https://ua.tronsmart.com/promo/ у розділі
«Взяти участь».
4.3. Обов’язково при реєстрації мають бути конкретно вказані особисті дані та номер чеку, а також
додана скан-копія або фото чека про покупку.
4.4. Після реєстрації учасник отримає лист-підтвердження на свою електронну адресу.
4.5. Переможець буде обраний за допомогою сервісу Random.org по закінченню кожного з етапів:

Щоденні розіграші почнуться з 20.11.2018 і будуть проходити до 24.12.2018 серед всіх учасників,
які виконали умови Акції і зареєстрували чеки, в попередній день.
Щотиждневі розіграші відбудуться 26.10.2018, 3.11.2018, 10.11.2018, 17.11.2018, 24.11.2018 (П’ять
розіграшів, що понеділка) серед всіх учасників, які виконали умови Акції і зареєстрували чеки в
період з попереднього понеділка по попередню неділю включно.
Розіграш головного пріза відбудеться 24.11.2018 серед всіх учасників, які виконали умови Акції і
зареєстрували чеки в період з 19.10.2018 по 23.11.2018.
Результати розіграшів будуть розміщені на сайті https://ua.tronsmart.com/promo/ .
4.6. Кожен учасник може виграти тільки один раз по одному чеку.
4.7. Організатор залишає за собою право не допустити учасників, якщо вони порушують правила й
умови участі; вони намагаються маніпулювати конкурсом та його результатами за допомогою
технічних засобів.
4.8. Всі чеки які мають ознаки, псування, виправлення і таке інше, вважаються недійсними.
Організатор залишає за собою право провести експертизу пред’явлених чеків для визначенню їх
дійсності. Організатор має право залучати третіх осіб для процедури експертизи.
Рішення Організатора (в разі прийняття рішення Організатором) чи вповноваженої особи, щодо
дійсності номерів чеків, вважається остаточним і оскарженню не підлягає.
5. Виконання зобов'язань Організатором
5.1.Організатор залишає за собою право скасувати або припинити конкурс в будь-який час без
попереднього повідомлення і без пояснення причин. Організатор може так вчинити, якщо
змагання не може бути проведено належним чином з технічних причин (наприклад, вірус
комп'ютерних систем, маніпуляції або помилки в апаратних засобах і / або програмному
забезпеченні) або юридичних причин. Якщо змагання повинно бути припинено через дії учасника,
Організатор має право вимагати компенсацію від цієї особи за будь-які понесені збитки.
5.2. Організатор не несе відповідальності за збитки, які виникли через відсутність веб-сайту
конкурсу, технічні несправності і надзвичайні обставини, що є поза контролем, або із-за нападів з
боку третіх осіб на веб-сайт Конкурсу. Організатор докладе всіх зусиль, щоб забезпечити
доступність і надійність веб-сайт конкурсу. Організатор також не дає ніяких гарантій того, що вебсайт конкурсу функціонуватиме належним чином на комп'ютері будь-якого окремого учасника.
Для щоденних розіграшів:
1) Кабель Tronsmart MUS03 Premium USB Cable 1m With Gold-Plated Connectors Black
2) Кабель Tronsmart USB2.0-Type-C 1m ATC6 Nylon Cable Grey
3) Кабель Tronsmart Lightning MFi 19AWG 1.2m Nylon Cable
4) Зарядний пристрій Tronsmart WC1T Quick Charge 3.0 Wall Charger Black
Переможець мае право вибрати собі один з запропонованих подарунків

Для щотиждневих розіграшів 2 переможці щотиждня:
Перший переможець – Портативна акустична система Tronsmart Element T6 Portable Bluetooth
Speaker Black
Другий переможець - Портативна акустична система Tronsmart Element Mega Bluetooth Speaker
Black
Головний приз:
Футболка офіційного амбасадору бренду Tronsmart Луіса Суареса, з його особистим автографом
6.2.Організатор Акції залишає за собою право у будь-який час змінити Подарунковий фонд Акції
попередньо повідомивши про це Учасників/Переможців на сайті https://ua.tronsmart.com/promo/
6.3. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких
подарунків, тільки на умовах цих Умов.
6.4. Визначення Переможців Акції, що здобудуть право на отримання Подарунків,
здійснюватиметься відповідно до пункту 4.5 цих Умов.
6.5. Результати кожного етапу буде оголошено на https://ua.tronsmart.com/promo/
6.6. Після визначення переможців Організатор конкурсу в телефонному режимі проінформує
Переможців про строки надання необхідної інформації для отримання Подарунків.
6.7 Результати визначення переможців є остаточними й оскарженню не підлягають.
7. Умови отримання Подарунків
7.1. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунка, протягом 5 (п’яти) календарних
днів з моменту отримання повідомлення у телефонному режимі повинні надати Організатору копії
таких документів:
• копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано
паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією)
• копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номеру,
• копію чека про придбання акційної продукції та за необхідності, за вимогою Виконавця,
продемонструвати оригінал чека.
7.2. Видача Подарунка здійснюється лише після надання відповідними особами, що здобули
право на отримання Подарунків, всіх зазначених документів. В разі, якщо номер чеку не належить
до номерів чеків мережі магазинів, де була куплена Акційна продукція та/або чек не містить
Акційної продукції, надання Подарунка не здійснюється, а учасник Акції не має права на
одержання від Організатора Акції Подарунка або будь-якої компенсації.
7.3. Неухильне дотримання всіх цих Умов та надання всіх передбачених документів є необхідною
умовою для отримання Подарунку. Ненадання/неповне надання визначених цими Умовами
документів, а також невиконання всіх передбачених цими Умовами дій позбавляє відповідного
учасника Акції права на одержання Подарунка.

8. Обмеження
8.1. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
8.3. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Подарунку, з будь-яких причин, що не
залежать від Організатора Акції (в т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша
інформація про Учасника була змінена або була вказана неправильно та/або нерозбірливо тощо)
не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних
додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.
8.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Переможців Акції, визнаних такими, що
здобули право на отримання Заохочень, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких
причин, що від них не залежать, у т.ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, неможливістю
повідомлення про Подарунок так, як це зазначено у цих Правилах тощо.
8.5. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманих
Подарунків переможцями.
8.6. Організатор Акції не бере на себе відповідальність стосовно будь-яких суперечок щодо
Подарунків.
8.7. Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання Подарунків. Організатор Акції не бере на себе
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.8. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема,
але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру,
блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інших
непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин.
8.9. Отримання Подарунків допускається лише особами, що визнані Переможцями Акції
(Учасниками Акції, що здобули право на отримання Подарунку). Не допустимі будь-які дії,
операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.
8.10. Організатор Акції не несе відповідальність стосовно використання Подарунків
Переможцями, після їх одержання.
8.11. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.
9.Надання інформації
8.1. Для отримання Подарунків в межах цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові
Акції інформацію (у т.ч. персональну інформацію), визначену цими Умовами (детальніше пункт 7).
Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її
подальше використання так, як це зазначено нижче. Учасник Акції несе персональну
відповідальність за достовірність наданої інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ним).
8.2. Збір згаданої інформації дозволить Організаторові Акції якнайшвидше передати Подарунки
особам, що мають на них право, а також краще розуміти потреби споживачів і надавати їм
найбільш повні відомості, а також послуги і продукти найвищої якості.

8.3. Учасник акції, взявши в ній учать, дає свою згоду на обробку своїх персональних даних
Організатором акції.
8.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або
інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації (у т.ч. його
імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунку, а також для надсилання інформації, повідомлень
(у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції
та/або будь-якою третьою особою.
Надання згоди від Переможця Акції також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного
Кодексу України.
10. Інші умови
10.1 У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Умов, і/або
питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції. При цьому
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає
оскарженню.
10.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Умовами Акції і
свою повну та безумовну згоду з ними.
10.3. Організатор гарантує об’єктивність процедури визначення Переможців, що мають право на
отримання Подарунків, відповідно до цих Умов.
*У зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово
окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, Указу Президента України «Про введення
в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання
терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 13.04.2014, Закону
України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей» від 16.09.2014, № 1680-VII та Постанови Верховної Ради України «Про
визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII.

