
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ   

«ВЕСНЯНІ ПОДАРУНКИ «ІНСТАЛЯТОР» 

1. Загальні положення 

1.1. Акція «ВЕСНЯНІ ПОДАРУНКИ «ІНСТАЛЯТОР» проводиться ТОВ «СП УДТ» 

(код ЄДРПОУ 24744047), 01042, Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 9 (далі 

– «Організатор»). 

1.2. Виконавцем Акції «ВЕСНЯНІ ПОДАРУНКИ «ІНСТАЛЯТОР» є мережа 

сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СП УДТ»: «ІНСТАЛЯТОР 1», 04073 м. Київ, вулиця Скляренка, 5; «ІНСТАЛЯТОР 2» 

02081 м. Київ, вулиця Клеманська, 5; «ІНСТАЛЯТОР 3» 03127 м. Київ, вулиця 

Васильківська, 55; «ІНСТАЛЯТОР 4» 08131 м. Київ, Софіївська Борщагівка, вулиця 

Петровська, 1 (ЖК Барселона); «ІНСТАЛЯТОР 5» 04111 м. Київ, вулиця Щербаківського, 

37; «ІНСТАЛЯТОР 6» 07400  Київська область, м. Бровари, вулиця Київська, 6/1 (далі 

– «Виконавець»).  

2. Умови проведення Акції «ВЕСНЯНІ ПОДАРУНКИ «ІНСТАЛЯТОР» 

2.1. Акція «ВЕСНЯНІ ПОДАРУНКИ «ІНСТАЛЯТОР» (далі – «Акція») проводиться 

Організатором на території міста Києва та Київської області (м. Бровари) (далі 

– «Територія проведення Акції»). 

2.2. Акція проводиться у період з 01 лютого 2019 року по 30 травня 2019 року включно (далі 

– «Строк проведення Акції»). 

2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції торгівельних марок представлених 

в мережі сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР». 

2.4. У Акції приймає участь продукція представлена в мережі сантехмаркетів 

«ІНСТАЛЯТОР» (далі – «Продукція»).  

2.5. Купуючи Продукцію учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з 

участю у Акції окрім безпосередньої ціни Продукції. Фонд подарунків Акції (далі 

– «Подарунки Акції») не формується з внесків учасників Акції. 

3. Вимоги до Учасників Акції 

3.1. До участі в Акції запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України, які 

проживають на Території проведення Акції, є споживачами продукції торгівельних марок 

представлених в мережі сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР», учасниками «Програми 

Лояльності Мережі сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР» – обери собі «Картку Покупця» та 

користувачами Інтернету. 



3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3 даних Правил та 

належним чином виконала усі вимоги цих Правил. 

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від 

виконання ними умов цих Правил: 

3.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у 

підготовці та проведенні Акції; 

3.3.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи. 

3.4. Учасники Акції під час участі у Акції зобов’язуються: 

3.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 

3.4.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими 

Правилами; 

3.4.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим учасникам Акції; 

3.4.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого учасника в Акції; 

3.4.5. пред’явити оригінал розрахункового документу придбаної Продукції в мережі 

сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР» для обміну на Акційний білет. 

3.5. Приймаючи участь у Акції учасник Акції погоджується та підтверджує факт 

ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 

3.6. Надання учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в 

Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким учасником Акції, звільняє Організатора та 

Виконавця від обов’язку вручити Подарунок Акції і такий учасник Акції втрачає право на 

отримання Подарунку Акції. 

3.7. У випадку порушення учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах, що 

викликало у Організатора та\або Виконавця виникнення збитків, учасник Акції 

зобов’язаний відшкодувати такі, документально підтверджені, збитки у повному обсязі. 

3.8. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції учасників Акції, 

які порушили обов’язки, передбачені у цих Правилах. 

3.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на 

подальшу участь у Акції. 

4. Умови участі в Акції 

4.1. Для участі у Акції необхідно протягом Строку проведення Акції стати учасником 

«Програми Лояльності Мережі сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР» – обери собі «Картку 

Покупця», придбати Продукцію з наявного асортименту в мережі сантехмаркетів 

«ІНСТАЛЯТОР» та пред’явити розрахунковий документ (чек) касиру відповідного 



сантехмаркету в день придбання Продукції для отримання Акційного білета з метою 

визначення Подарунку Акції. 

4.2. Один розрахунковий документ може бути предявлено для участі в Акції лише один раз.  

4.3. У разі неможливості предявити та/або не відповідності оригіналу розрахункового 

документа, відповідний Переможець Акції позбавляється права на належний йому 

Подарунок Акції.  

4.4. Впродовж Строку проведення Акції учасник Акції має право необмежену кількість 

разів придбавати Продукцію сантехмаркетів мережі «ІНСТАЛЯТОР». 

4.4.1. Один розрахунковий документ надає право учаснику Акції обміняти його лише на 

один Акційний білет. 

4.4.2. У випадку виявлення Організатором/Виконавцем Акції протиправних дій з боку будь-

якого учасника Акції, Організатор/Виконавець Акції має право прийняти рішення щодо 

блокування можливості подальшої участі в Акції такого учасника. Такий учасник 

визнається порушником та позбавляється права подальшої участі в Акції.  

5. Подарунки Акції 

5.1. Фонд Подарунків Акції складають: 

5.1.1. Подарунок Акції далі – «Миттєвий Подарунок Акції» у кількості 4 000 (чотири 

тисячі) штуки, а саме: 

Код 1 – 200 шт. фірмові ручка та запиничок; 

Код 2 – 40 шт. фірмові рюкзачок та блокнот; 

Код 3 – 40 шт. фірмові торбинка, ручка та блокнот; 

Код 4 – 20 шт. фірмова кепка; 

Код 5 – 20 шт. фірмова футболка; 

Код 6 – 40 шт. фірмовий щоденник; 

Код 7 – 1 640 шт. +150 бонусів на картку Покупця; 

Код 8 – 1 200 шт. +250 бонусів на картку Покупця; 

Код 9 – 800 шт. +250 бонусів по програмі лояльності Мережі «ІНСТАЛЯТОР»; 

Код 10 – 3 шт. Проточний фільтр EXITO TM Aquafilter. 

5.1.2. Головний приз – 5-ступінчатий осмос від ТМ Aquafilter у кількості 1 (одна) штука. 

5.2. Під Миттєвим Подарунком Акції мається на увазі – обмін розрахункового документа 

на Акційний білет із зазначеною, під захисним покриттям, назвою миттєвого подарунку, 

який учасник отримує. 



5.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і складає звказану вище кількість. 

5.4. Відповідальність Організатора щодо видачі Миттєвих подарунків обмежена виключно 

вищезгаданою кількістю миттєвих подарунків. 

5.5. Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і 

використовується виключно для надання Подарунків Акції переможцям Акції.  

5.6. Якісні, кількісні та інші, в тому числі технічні характеристики подарунків визначаються 

Організатором Акції. Зовнішній вигляд Миттєвих подарунків (розмір, колір та ін.), 

зазначених на рекламних матеріалах (носіях), які будуть поширюватися протягом 

Акційного періоду, може відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних подарунків. 

5.7. Заміна Миттєвих подарунків Акції будь – яким іншим благом не допускається. 

5.8. Оподаткування осіб, які отримали подарунок акції, проводиться відповідно до чинного 

законодавства України.  

5.9. організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість 

призового фонду Акції, або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими 

Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор/Виконавець повідомляє про них в 

порядку, передбаченому цими Правилами. 

6. Визначення Переможців Акції 

6.1. Всі покупці Продукції, яка розповсюджується в мережі сантехмаркетів 

«ІНСТАЛЯТОР», та які скористалися нагодою та обміняли розрахунковий документ на 

Акційний білет є учасниками Акції. 

6.2. Визначення переможця Акції відбудеться «08» червня 2019 року на території 

Організатора Акції о 12:00 год за адресою «ІНСТАЛЯТОР 2» 02081 м. Київ, вулиця 

Клеманська, 5. 

6.2. Визначення переможців Акції (далі разом – «Переможці Акції») проводиться шляхом 

випадкового відбору на сайті RANDOM.ORG.UA серед номерів телефонів учасників Акції. 

6.2. Один і той самий учасник Акції може отримати необмежену кількість Миттєвих 

Подарунків Акції, у разі належного виконання ним цих Правил Акції.  

6.3. Остаточні результати визначення Переможців Акції фіксуються Організатором та 

відображаються у Протоколах. Результати відбору, зафіксовані Організатором у 

Протоколах, є остаточними, та такими, що не підлягають оскарженню. 

7. Порядок, умови і терміни отримання Подарунків Акції 

7.1. Порядок, умови і терміни отримання Миттєвих Подарунків Акції: 



7.1.1. Миттєвих Переможців Акції буде повідомлено про факт їх перемоги одразу після 

обміну ними розрахункового документу на Акційний білет на касі відповідного 

сантехмаркету.  

7.1.2. Миттєві Подарунки Акції вручаються шляхом прямого вручення подарунку в мережі 

сантехмаркетів «ІНСТАЛЯТОР». 

7.1.3. Миттєві Подарунки Акції вважаються врученими з моменту обміну розрахункового 

документу на Акційний білет та вручення зазначеного під захисним покриттям Акційного 

білета миттєвого подарунку. 

7.2. З моменту вручення Подарунку Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх 

заходів для реалізації належного йому Подарунку Акції. 

7.3. Організатор/Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за 

подальше використання Переможцями Акції Подарунків Акції після їх вручення та/або за 

неможливість відповідним Переможцем Акції скористатись наданим Подарунком Акції з 

будь-яких причин. З моменту вручення Подарунку Акції Переможцям Акції 

Організатор/Виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за життя, здоров’я та 

безпеку Переможців Акції під час реалізації Подарунків Акції, тощо, та не приймають 

участі у вирішенні суперечок з цього приводу. 

7.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання 

Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє 

відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Подарунку Акції. При 

цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного 

Подарунку Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої 

компенсації. 

7.5. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку 

Акції без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інший Подарунок Акції у 

таких випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини: 

7.5.1. у разі не можливості ідентифікувати розрахунковий документ Продукції; 

7.5.2. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання належного йому 

Подарунку Акції; 

7.5.3. у разі не належного виконання умов цих Правил. 

7.6. У разі неможливості вручення Подарунків Акції, вони визнаються незатребуваними. 

При цьому відповідні Подарунки Акції не можуть бути затребуваним Переможцями Акції 

повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунків Акції не видається. 



7.7. У разі виявлення неможливості вручення Подарунків Акції, Організатор або 

Виконавець мають право розпорядитися незатребуваними Подарунками Акції на свій 

розсуд. 

8. Технічні умови 

8.1. Технічна підтримка Акції здійснюється за телефоном: 044 507 17 40 в робочі дні, з 09:00 

години до 18:00 години потягом Строку проведення Акції. Дзвінки тарифікуються згідно 

умов операторів надання зв’язку. 

8.2. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється учасником Акції, 

оплачується ним самостійно за власний рахунок. 

8.3. Всі учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку 

з участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею 

Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію). 

8.4. Розрахунковий документ, який вже був використаний для участі в Акції, не дає права 

на повторну участь в Акції. 

 8.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають 

відношення до Акції, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не 

виключно): 

8.5.1. за будь-які збої в роботі мережі Інтернет; 

8.5.2. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних Організатором/Виконавцем 

Акції. 

8.6. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей 

участі у Акції будь-кого з учасників Акції. 

9. Загальні умови Акції 

9.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті www.�

http://santehnika.com.ua, а також за телефоном 044 507 17 40 (дзвінки тарифікуються згідно 

умов операторів надання зв’язку). 

9.2. Оподаткування вартості фонду Подарунків Акції, який вказаний у пункті 5.1 цих 

Правил, забезпечує Організатор (або інша залучена ним особа) відповідно до чинного 

законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою. 

9.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за: 

9.3.1. не ознайомлення з даними Правилами Акції; 

9.3.2. не ознайомлення з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання; 



9.3.3. не отримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем Акції 

відомостей/документів, необхідних для отримання Подарунків Акції у строки, встановлені 

для їх надання з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від 

Організатора/Виконавця Акції причин; 

9.3.4. невиконання, не належне виконання, несвоєчасне виконання 

учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах; 

9.3.5. не можливість отримання Подарунків Акції відповідними Переможцями Акції у 

зв’язку з відсутністю розрахункового документа Продукції та необхідних документів або 

його відмови у наданні вказаних документів. 

9.3.6. несвоєчасне подання, втрату чи пошкодження Переможцями Акції розрахункового 

документу Продукції. Пошкоджені та/або фальсифіковані розрахункові документи не 

беруть участі в Акції; 

9.3.7. усі розрахункові документи Продукції, що є пошкодженими чи на яких є ознаки будь-

якого втручання, або ті, що будуть викликати у Організатора сумніви щодо їх справжності, 

вважатимуться недійсними. Організатор залишає за собою право провести експертизу 

пред’явлених розрахункових документів Продукції для визначення їх достовірності. 

Рішення Організатора стосовно достовірності пред’явлених розрахункових документів 

Продукції буде остаточним; 

9.3.8. неотримання Подарунків Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини 

Організатора/Виконавця; 

9.3.9. неможливість скористатися правом на отримання Подарунків Акції; 

9.3.10. за наслідки реалізації Подарунків Акції. 

9.4. Беручи участь в Акції, учасник Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним: 

9.4.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або 

призупинити/припинити Акцію; 

9.4.2. Інформація про факт перемоги, а також Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможців Акції 

можуть бути опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди; 

9.5. Приймаючи участь у Акції учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну 

згоду на здійснення Організатором, Виконавцем або уповноваженими ними особами збору, 

обробки, зберігання, використання, розповсюдження, трансграничну передачу в цілях 

проведення Акції отриманих від учасника Акції персональних даних. Персональні дані 

учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором, Виконавцем або 

уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та 

виключно у зв’язку з проведенням Акції та вручення Подарунків Акції, і не будуть 

надаватись жодним третім особам для цілей, не пов’язаних Акцією. Відносно всіх 



персональних даних, наданих учасниками Акції, Організатором, Виконавцем або 

уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки 

персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». 

9.6. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові 

переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків, 

передбачених цими Правилами. 

9.7. Організатор/Виконавець Акції не беруть участі у вирішенні суперечок щодо визначення 

Переможців Акції та/або розподілу Подарунків Акції між Переможцями Акції. 

9.8. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заявки 

на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в цій Акції будь-якій особі, 

яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, 

або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з 

наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, 

яка може бути пов'язана із цією Акцією. 

9.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це 

заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, 

неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, 

фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, 

неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у 

виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, 

Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або 

тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації. 

9.10. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до даної Акції. 

9.11. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного 

законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 

правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення 

приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з проведенням 

Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 

9.12. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового 

виконання даних Правил. 

9.13. Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати головний приз, не 

є азартною грою, лотереєю, послугою в гральному бізнесі, конкурсом або іншою, 

заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або 

умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від учасників Акції за їхню 

участь в Акції. 

  


