Протокол
про вибір переможців
рекламної акції під умовною назвою «Купуй пральну машину ТМ «Electrolux» серії PerfectCare та бери участь у
розіграші однієї сушильної машини ТМ «Electrolux» PerfectCare EW8HR458B»
(надалі –Акція)
м. Київ

10 лютого 2018 року

Організатор:

Дочірнє підприємство «Електролюкс ЛЛС», що знаходиться за адресою: 04073,
м. Київ, проспект Степана бандери, 28 А, код ЄДРПОУ – 34185974.

Виконавець:

Дочірнє підприємство «Клевер Форс», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 31, код ЄДРПОУ – 33194747.
ТОВ «ВІЗАРДРІ», код за ЄДРПОУ 40362382, 01004, м. Київ, площа Бессарабська,
буд. № 9/1, оф. 1

Технічний провайдер Акції:

Строки проведення Акції:

з 00:00 годин 29 листопада 2017 року до 23:59 години 31 грудня 2017 року
включно

Правила участі в Акції:
1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже
виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
 працівники Організатора та Виконавця Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки);
 власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують Акційну продукцію та
члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та
члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 іноземці та особи без громадянства;
3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
Умови участі в Акції та умови визначення Переможців
7.1.Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 5 цих Правил, протягом періоду
проведення Акції необхідно здійснити дії в наступній послідовності:
7.1.1.Зайти на спеціальну сторінку Акції на сайті http://www.foxtrot.com.ua/, здійснити попереднє
замовлення однієї із моделей EW7F3R48S, EW6F3R41S, EW6F4R28B, EW6F4R48BU пральної машини серії
PerfectCare ТМ «Electrolux» в період з 29/11/2017 року по 31/12/2017 року, після надходження Акційної
продукції до продажу, придбати одну із моделей Акційної продукції до 31.01.2018 року включно.
7.2. Особа, яка бере участь в Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів протягом всього
Періоду проведення Акції з урахуванням положення п. 7.1. даних Правил.
Подарунки:
Подарунками Акції (надалі разом «Подарунки») є: 1 (одна) сушильна машина ТМ «Electrolux» PerfectCare моделі
EW8HR458B

При процедурі визначення Переможців відповідно до Офіційних правил Акції присутня комісія у складі
представників Виконавців та Організатора Акції:
Представники Організатора Акції:
Катерина Білобловська
Представники Виконавця Акції:
Забишна Ірина
Питання, що розглядались на засіданні:
1.
Аналіз усіх учасників, що беруть участь в Акції.
2.
Визначення учасника Акції, який здобуває право на отримання Подарунку Акції.
Порядок визначення переможців Акції відповідно до Офіційних правил Акції
8.1.1. Розіграш 1 (однієї) сушильної машини ТМ «Electrolux» PerfectCare моделі EW8HR458B проводитися 10
лютого 2018 року серед 50 (п’ятдесяти) перших Учасників, які після попереднього замовлення придбають Акційну
продукцію до 31.01.2018 року, шляхом випадкової вибірки (розіграшу) за допомогою сервісу random.org.
Організатор Акції повідомляє результати розіграшу на сайті https://www.facebook.com/ElectroluxUkraine/.
Організатор Акції повідомляє Переможця по телефону, зазначеному ним при оформленні попереднього
замовлення, протягом 10 (десяти) робочих днів після проведення розіграшу.
Рішення:
1.
На виконання умов п. 8.1.1. Офіційних правил Акції переможцем Акції, який здобуває право на отримання
Подарунку Акції стає :
№
1

ПІП
Лілія Рудакова

Кількість
сушильна машина ТМ «Electrolux» PerfectCare моделі
EW8HR458B

Виконавець Акції несе відповідальність за правильність нарахування та своєчасність перерахування податків та
обов’язкових платежів до бюджету стосовно операцій з передачі Подарунків.
Рішення комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.
Ми, що підписалися нижче, підтверджуємо об’єктивність визначення учасників Акції, які стали переможцями Акції
відповідно до Офіційних правил Акції.
Представники Організатора Акції:
Катерина Білобловська
Представники Виконавця Акції:
Забишна Ірина

