
Офіційні правила рекламної акції 

«Купуй вікна Viknar’off та виграй гроші на ремонт» 

1. Організатор Акції, місце проведення Акції, Виконавець Акції, подарунок. 

1.1. Цими Офіційними правилами рекламної акції «Купуй вікна Viknar’off та виграй гроші на 

ремонт» визначаються умови та порядок проведення такої рекламної акції. 

1.2. Назва рекламної акції – «Купуй вікна Viknar’off та виграй гроші на ремонт» (надалі – 

Акція). 

1.3. Дана Акція не є лотерею або іншою послугою у сфері грального бізнесу, а ці Правила не 

є публічною обіцянкою винагороди. 

1.4. Під Акцією розуміється захід маркетингового та рекламного спрямування, що 

зорієнтований виключно на популяризацію та просування продукції (товарів) торгової марки 

«Viknar’off», постійного росту обсягів реалізації такої продукції (товарів), формування та 

підтримку стабільного рівня зацікавленості та обізнаності щодо такої продукції (товарів), 

задля ефективного провадження господарської діяльності, спрямованої на одержання 

прибутку. 

1.5. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «Тервікнопласт» (ТМ «Viknar’off»), 

місцезнаходження: Україна, м. Тернопіль, вул. Поліська, 13 (надалі – Організатор Акції). 

1.6. Акція проводиться по всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово 

окупованих територій України, а також території, на якій проводиться Операція об’єднаних 

сил. 

1.7. Фонд подарунків даної Акції сформований Організатором Акції самостійно на його 

власний розсуд та становить: 

1.7.1. Під час проведення Акції розігруються 20 сертифікатів мережі будівельних 

гіпермаркетів «Епіцентр», кожен з них сумарно на суму 10 000 грн. (десять тисяч гривень 00 

коп.) Під подарунком, отриманням подарунку мається на увазі придбання сертифікату (-ів) 

переможцем (-ями) за спеціальною акційною ціною  1,20 грн. (одна гривня 20 коп.) в т.ч. ПДВ.  

1.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити та/або збільшити, зменшити кількість 

подарунків. 

1.9. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих Офіційних правил здійснює 

Організатор Акції. 

1.10.  Організатор Акції залишає за собою право уточнити, змінити та/або доповнити ці 

Офіційна правила упродовж всього Терміну проведення Акції. 

 

2. Термін проведення Акції 

2.1. Акція розпочинається 1 листопада 2020 року та триває до 15 грудня 2020 року включно 

(надалі – Термін проведення Акції). 

2.2. Термін проведення Акції може бути змінений Організатором Акції у будь-який час 

проведення Акції за його власним рішенням, у тому числі у разі настання обставин, які не 

передбачались та не могли бути передбачені Організатором Акції на дату оголошення Акції. 

2.3. Строк отримання Подарунка від Організатора Акції – не пізніше 2 місяців від дня 

закінчення дії Акції. 

 

3. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – Акційна продукція) 

3.1. Акційною продукцією зазначеної Акції є наступні профільні системи: 

- LWS 3 

- Fenster 400 

- Fenster 500 

- Megaline 600 



- Gealan S8000 

- Gealan S9000 

  

4. Учасники Акції 

4.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні повнолітні громадяни України, які проживають 

на Території проведення Акції, які протягом Строку проведення Акції придбали Акційну 

продукцію, виявили у ній унікальний номер замовлення  та зареєструвалися  в Акції з 

дотриманням даних Правил (далі — Учасники Акції). 

4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участі: 

• власники, працівники Організатора й Виконавця, члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, 

брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки); 

• дилери та партнери Організатора, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 

мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права й обов’язки); 

•  обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України; 

• особи, які не коректно внесли особисті дані при реєстрації; 

• особи, які протягом Строку проведення Акції не виявили номер замовлення та/або 

не зареєструвалися на сайті Організатора для участі в Акції відповідно до цих Правил. 

У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, 

вказаний у пунктах вище, реєстрація в Акції такої особи скасовується Виконавцем. Така особа 

не визнається переможцем і не отримає подарунок. 

4.3. Статус Учасника Акції фізична особа набуває з моменту її реєстрації в Акції. 

Зареєструватися в Акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим 

Розділом 4 цих Правил. 

4.4. Організатор залишає за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих 

Учасників Акції у випадку, якщо Організатором було виявлено, що учасник (-и) 

зареєструвався (-лись) шляхом вчинення протиправних дій (у тому числі неправомірного 

використання своїх повноважень тощо). 

4.5. Якщо унікальний номер замовлення пошкоджений чи нерозбірливий, Учасник Акції може 

повідомити про це Виконавця Акції на електронну адресу office@viknaroff.com.ua або за 

телефоном гарячої лінії 0 800 50 53 52. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 

до 18:00. Скарга буде розглянута протягом трьох робочих днів. При цьому Організатор Акції 

має право запросити фото або скан-копію наклейки з номером замовлення, де був виявлений 

пошкоджений код. 

5. Умови участі в Акції 

5.1. Для того, щоб прийняти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 4 

цих Офіційних правил, та стати учасником розіграшу подарунків необхідно упродовж Терміну 

проведення Акції замовити продукцію (конструкції) на загальну суму від 15 000 грн. 

(п’ятнадцять тисяч гривень) одним замовленням з Акційної продукції.  

5.2. Прийняттям участі у Акції кожен Учасник Акції підтверджує: 

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними правилами та гарантує їх безумовне виконання 

та дотримання, а також надання усіх необхідних копій документів (ідентифікаційного коду, 

паспорта) на першу вимогу Організатора Акції; 

5.2.2. свою однозначну та беззастережну згоду на збір, обробку його персональних даних, які 

стали відомі Організатору Акції, при умові дотримання вимог чинного законодавства України; 

mailto:office@viknaroff.com.ua


5.2.4. своє ознайомлення із правами суб’єкта персональних даних в тому обсязі, що визначені 

Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на включення 

своїх персональних даних до баз персональних даних Організатора Акції  та є повідомленим 

про включення до таких баз персональних даних, а також мету збору таких даних та осіб, яким 

передаються або можуть бути передані такі дані при умові, якщо така передача 

відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України; 

5.2.5. свою однозначну згоду та погодження на використання Організатором Акції інформації 

з маркетинговою, рекламною, але не обмежуючись, метою, в межах, що є не забороненими 

чинним законодавством України, у тому числі на використання імені, прізвища Учасника 

Акції, його фотозображень, інтерв’ю, міркувань, висловлювань щодо Акції, у тому числі на їх 

публікацію у друкованих засобах масової інформації, веб - ресурсах, аудіо-, відеотрансляціях 

без обмежень за територією, часом чи способом їх використання та без права вимоги 

компенсації чи іншого відшкодування за таке використання від Організатора Акції.  

6. Умови отримання Подарунка протягом строку Акції 

6.1. Отримання Подарунка Учасниками Акції відбувається наступним чином: після закінчення 

Терміну проведення Акції Організатором Акції 18 грудня 2020 року визначається коло 

потенційних переможців і шляхом компютерного жеребкування за допомогою сервісу 

https://www.random.org/ – головних переможців Акції. 

 

6.2. Оподаткування проводиться у порядку визначеному чинним законодавством України.  

6.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні подарунку Учаснику Акції, який 

не надав та/або надав неправдиві (некоректні) відомості про себе та/або копій необхідних 

документів.  

 

7. Обмеження 

7.1.Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом не допускається. 

7.2. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання відповідного подарунка, з будь-яких 

причин, що не залежать від Організатора Акції, не має можливості отримати Подарунок, такий 

Учасник Акції не має права на отримання жодних інших додаткових подарунків, компенсацій 

або інших виплат від Організатора Акції. 

7.3. Організатор Акції не відшкодовує жодних витрат Учасника Акції, які понесені останнім, 

у тому числі у зв’язку із отриманням подарунку. 

7.4. З моменту отримання подарунків Учасниками Акції Організатор Акції не несе 

відповідальності за випадкове знищення (пошкодження) подарунків чи їх подальше 

використання. 

7.5. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення 

Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1. Інформування щодо цих Офіційних правил та умов Акції здійснюється за допомогою 

анонсування Акції та їх розміщення на Інтернет-сайті www.viknaroff.ua. 

8.2. Додаткова інформація, уточнення щодо Акції надається за телефоном гарячої лінії 0 800 

50 53 52 протягом усього Терміну проведення Акції. 
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