Протокол
про вибір переможців
рекламної акції під умовною назвою «Купуйте тихий пилосос «Electrolux» та отримайте у подарунок
гіпоалергенну подушку»
(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 01 вересня 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 Офіційних
Правил Акції, протягом Періоду проведення Акції необхідно здійснити дії в наступній
послідовності:
2. Придбати одну із Акційних моделей пилососів ТМ «Electrolux»: USALLFLOOR, USDELUXE,
USORIGINDB, EUS8X3CB, ZUSALLFL58, ZUSALLER58, ZUSANIMA58, EUS8ALRGYT, ZUOORIGWR+,
ZUOALLFLR+, ZUOANIMAL+, ZUODELUXE+, EUO93DB, EUO9ANIMAT, EUO9GREEN, UFORIGINDB,
UFFLEX, EUF8ANIMAT, EUF87TMT, ZSPCLASSIC, ZSPPARKETT, ZSPREACH, ZSPALLFLR; ESP72DB,
ESP75BD, CEAnimal, CEOriginDB, ECE32WSB, ZPFCLASSIC, ZPFPARKETT, ZPFALLFLR, ZPFANIMAL,
ZPF2200, ZPF2210, ZPF2220, ZPF2230, EPF65BR, EPF61RRT, SCPARKETTO, SCTURBO, ESC63EB,
ESC61LR, ZSPCCLASS, ZSPCPARKET, ZSPCSILENT, ZSPC2000, ZSPC2010, ZSPC2020, ZSPC2030,
ESPC71DBT, ESPC74SWT в період з 01/09/2017 по 31/12/2017 в будь-якому магазині на
території України, де таку Акційну продукцію можна придбати, за винятком 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, електронну адресу,
номер контактного телефону, зазначити модель та серійний номер, що вказані на Акційній
продукції, назву та адресу магазину, де було придбано Акційну продукцію, дату чеку
придбання Акційної продукції, додати скановану копію або фото чеку, а також зазначити
адресу доставки Подарунку. Строк реєстрації на Офіційному сайті – до 10 січня 2018 року.
4. Реєстрація буде вважатися недійсною, у випадку ненадання всіх або одного із документів,
визначених у пункті 7.1.2. Офіційних Правил Акції.
5. По завершенню строку, зазначеного в пункті 3. Учасники не реєструються.
Подарунки:

1.

2.

3.
4.
5.

Подарунок 1 - Подушка стебнована Перлетта 50х70, при купівлі пилососів ТМ «Electrolux»
наступних моделей: USALLFLOOR, USDELUXE, USORIGINDB, EUS8X3CB, ZUSALLFL58,
ZUSALLER58, ZUSANIMA58, EUS8ALRGYT, ZUOORIGWR+, ZUOALLFLR+, ZUOANIMAL+,
ZUODELUXE+, EUO93DB, EUO9ANIMAT, EUO9GREEN, UFORIGINDB, UFFLEX, EUF8ANIMAT,
EUF87TMT , ZSPCLASSIC, ZSPPARKETT, ZSPREACH, ZSPALLFLR, ESP72DB, ESP75BD. Загальна
кількість Подарунків 1 – 200 (двісті) штук.
Подарунок 2 - фільтр ELECTROLUX EFS1W, при купівлі пилососів ТМ «Electrolux» наступних
моделей: SCPARKETTO, SCTURBO, ESC63EB, ESC61LR, ZSPCCLASS, ZSPCPARKET, ZSPCSILENT,
ZSPC2000, ZSPC2010, ZSPC2020, ZSPC2030, ESPC71DBT, ESPC74SWT. Загальна кількість
Подарунків 2 – необмежена.
Подарунок 3 - набір мішків ELECTROLUX ES53, при купівлі пилососів ТМ «Electrolux»
наступних моделей: CEAnimal, CEOriginDB, ECE32WSB. Загальна кількість Подарунків 3 –
необмежена.
Подарунок 4 - набір мішків E201B, при купівлі пилососів ТМ «Electrolux» наступних
моделей: ZPFCLASSIC, ZPFPARKETT, ZPFALLFLR, ZPFANIMAL, ZPF2200, ZPF2210, ZPF2220,
ZPF2230, EPF65BR, EPF61RRT. Загальна кількість Подарунків 4 – необмежена.
Головний Подарунок - гранд- приз – сертифікат* на відпочинок на курорті «Воєводино», що
знаходиться за адресою Закарпаття, Перечинський р-н, с. Тур'я Пасіка на 3 –х осіб.

*сертифікат на відпочинок на курорті «Воєводино» включає в себе: дві ночі проживання на курорті
«Воєводино» в номері категорії "напівлюкс" 3 особи, додаткове спальне місце, 2 сніданки на 3 –х осіб
кожний (шведський стіл), відвідування Дитячого клубу для дітей від 3 до 12 років, відвідування
тренажерної зали, парковка, альтанки для барбекю на території курорту, відвідування відкритого
басейну, wi-Fi в публічних місцях (SPA-центр, ресторани «Воєводино»: «Колиба» і «Голодна форель»,
Лаунж-бар), СПА-послуги на вибір гостя на 3000 грн. Строк дії сертифіката з 16.01.2018 р. до 25.05.2018
р.
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 Головного подарунку Акції.

Порядок визначення переможців Акції відповідно до Офіційних правил Акції
Розіграш Головного Подарунку проводитися 16 січня 2018 року шляхом випадкової вибірки (розіграшу) за
допомогою сервісу random.org.
Рішення:
1.
На виконання умов п. 8.1.2. Офіційних правил Акції переможцем Акції, який здобуває право на отримання
Головного подарунку Акції стає :
№
1

ПІП
Кузьменко Ганна Федорівна

Кількість
1 сертифікат

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

