Протокол
про вибір переможців
рекламної акції під умовною назвою «Купуй три набори синтетичних мішків для пилососів E-201 B та бери
участь у розіграші одного з 5 пилососів ZUSALLFL58»
(надалі –Акція)
м. Київ

16 січня 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 25 жовтня 2017 року до 23:59 години 31 грудня 2017 року

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
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:
2. Придбати три набори синтетичних мішків для пилососів Electrolux S-bag Long Performance E-201B в період з
25/10/2017 по 31/12/2017 в мережах торговельних центрів «Епіцентр» на території України, за винятком
території АР Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична
операція.
3. Зареєструватись на Офіційному сайті, вказавши Прізвище, ім’я, відповідно до даних свого паспорту
громадянина України, ідентифікаційний податковий номер, номер контактного телефону, зазначити адресу
магазину в якому було придбано Акційну продукцію, вказати дату покупки, місто та адресу для доставки
Подарунку, прикріпити копію чеку (скан або фото). Строк реєстрації на Офіційному сайті – до 10 січня 2018
року включно.
4. Реєстрація буде вважатися недійсною, у випадку ненадання всіх або одного із документів, визначених у
пункті 7.1.2. даних Правил.
5. По завершенню Періоду проведення Акції та закінчення строку реєстрації на Офіційному сайті Учасники не
реєструються.

Подарунки:

1. Подарунками Акції (надалі разом «Подарунки») є: пилосос ZUSALLFL58. Загальна кількість
Подарунків – 5 (п’ять) штук.

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 подарунків Акції.
Порядок визначення переможців Акції відповідно до Офіційних правил Акції

Розіграш п’яти пилососів ZUSALLFL58 проводитися 16 січня 2018 року шляхом випадкової вибірки
(розіграшу) за допомогою сервісу random.org.
Рішення:
1.
На виконання умов п. 8.1.1. Офіційних правил Акції переможцями Акції, які здобувають право на
отримання подарунків Акції стають:
№
ПІБ
Кількість
1
Івасівка Василь Степанович
1 пилосос ZUSALLFL58
2
Немерицький Вадим Олександрович
1 пилосос ZUSALLFL58
3
Ярцева Ирина Олеговна
1 пилосос ZUSALLFL58
Самусь Юрій Олександрович
4
1 пилосос ZUSALLFL58
5

Івченко Віра Григорівна

1 пилосос ZUSALLFL58

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

