
Офіційні правила Акції 
«Вигравай Galaxy Note8» 

1. Загальні положення 
1.1. Замовник Акції «Вигравай Galaxy Note8» — Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг 
Електронікс Україна Компані» (надалі — Замовник). 
Організатор Акції — Товариство з обмеженою відповідальністю «Чейл Юкрейн» (надалі — Організатор). 
1.2. Цими Офіційними Правилами (надалі — Правила) визначається проведення Акції під загальною 
назвою «Вигравай Galaxy Note8» (далі по тексту – Акція).  
1.3. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції — 
безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.   
1.4. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та нагородження Переможців 
Акції Організатор має право залучати третіх осіб. 
 
2. Період і місце проведення Акції 

2.1. Акція проходить з 17 жовтня 2017 року до 15 листопада 2017 року (включно) на території України 
крім АРК та зони проведення АТО. Детальний перелік точок продажу, в яких проводиться Акція, 
можливо завантажити за посиланням: http://www.samsung.com/ua/promotion/note8/.  

2.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами. 
3. Загальні умови участі в Акції 
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її території та 
на день початку Акції досягли повноліття (далі — Учасники).  
3.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції: 
3.2.1. представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що 
залучені до підготовки та/або проведення Акції, в тому числі – співробітники магазинів роздрібної торгівлі, 
в яких проводиться Акція, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки); 
3.2.2. обмежено дієздатні та/або недієздатні особи; 
3.2.3. особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або 
постійно не проживають на території України; 
3.2.4. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;  
 
4. Правила участі в Акції 
4.1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно: 
(а) з 17.10. по 13.11.2017 р. завітати до промо-зони Galaxy Note8 у будь-якій точці продажу з переліку у 
робочі години; 
(б) звернутися до промоутера на промо-зоні для отримання анкети та інформації про переваги та 
характеристики смартфону; 
(в) після отримання такої інформації звернутися до промоутера для отримання відмітки на звороті анкети; 
(г)  зареєструватись на сайті http://www.samsung.com/ua/promotion/note8/ та виконати інструкції, розміщені 
на сайті, в тому числі – завантажити своє власне фото зі зворотною стороною анкети в руках, зроблене на 
промо-зоні у точці продажу; 
*зверніть увагу – персональні дані, які вносить Учасник для реєстрації, мають відповідати паспортним 
даним. 
** реєстрація для участі в Акції допускається лише одного разу. У випадку, якщо Замовником чи 
Організатором Акції буде виявлено факти неодноразової реєстрації, Замовник або Організатор Акції має 
право виключити такого Учасника з розіграшу Подарунків. 
4.2. Замовник/Організатор не є відповідальними у випадку будь-яких спорів та/або непорозумінь із 
адміністрацією відповідних закладів, а також не надають відвідувачам закладів та/або Учасникам Акції 
будь-яких переваг та/або безоплатних послуг під час та у звязку із перебуванням у відповідних закладах. Всі 
та будь-які можливі відносини відвідувачів та/або Учасників Акції у звязку із перебуванням у відповідних 
закладах та споживанням тих чи інших послуг у закладах, виникають між відвідувачами та/або Учасниками 
Акції та відповідним закладом (третіми особами, які надають відповідні послуг) і Замовник/Організатор в 
будь-якому разі не є стороною таких відносин. 
4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, 
а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.  
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4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої 
інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє 
такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед 
таким Учасником. 
4.5. Учасник, викритий у спробі незаконного отримання Подарунків, за одноособовим рішенням 
Замовника/Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим 
чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні 
органи. 
4.6. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника 
Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор/Замовник має право 
усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор/Замовник залишає за собою право визначати, 
які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими. 
4.7. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції. 
 
5. Призовий фонд 
5.1. Подарунковий фонд Акції складається зі смартфонів Samsung Galaxy Note8 (модель SM-
N950FZVDSEK чи SM-N950FZKDSEK), (далі – Подарунок) у кількості 4 (чотири) шт. Зовнішній вигляд 
Подарунку може несуттєво відрізнятись від зображень Подарунку у рекламних матеріалах Акції. Конкретна 
модель визначається Замовником Акції. 
5.2. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. 
У випадку якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник 
Акції не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він 
відмовився від Подарунка.   
5.3. Замовник/Організатор мають право відмовити Переможцю Акції у видачі Подарунку у випадках, 
передбачених цими Правилами.  
 
6. Визначення Переможця Акції 
6.1. Переможці Акції визначаються серед Учасників Акції шляхом випадкової автоматичної вибірки за 
допомогою сервісу random.org у наступному порядку: 
(а) Розіграш №1 та оголошення – 25.10.2017 р.; 
(б) Розіграш №2 та оголошення – 01.11.2017 р.; 
(в) Розіграш №3 та оголошення – 08.11.2017 р.; 
(г) Розіграш №4 та оголошення – 15.11.2017 р.; 
Під час кожного з розіграшів розігрується 1 Подарунок.  
Участь та/або виграш у будь-якому з розіграшів позбавляє Переможця права на участь у подальших 
розіграшах в межах Акції та отримання Подарунків за такими розіграшами.  
6.2. У триденний строк з дня визначення Переможця Акції представник Організатора звязується із 
Переможцем Акції за допомогою засобів комунікації, вказаних таким Переможцем та узгоджує дату та час 
передачі Переможцю Подарунку.  
6.2.1. У випадку, якщо Переможець Акції протягом 10 (десяти) календарних днів не відповідає на 
пропозицію представників Організатора Акції щодо видачі Подарунку та/або у випадку, якщо Переможець 
Акції не зявився в узгоджений час та місце та/або Переможець Акції не надав представнику Організатора 
копії документів, визначених цими Правилами, а так само, якщо імя та прізвище Учасника у таких 
документах не відповідає даним, вказаним при реєстрації в Акції, Організатор/Замовник Акції має право 
відмовити Переможцю у видачі Подарунку. 
6.2.2. У випадку якщо Переможець Акції відмовляється від отримання Подарунку з будь-яких причин, не 
залежних від Замовника/Організатора Акції та/або з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, 
такий Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунка та не має права передати / поступитися 
своїм правом третій особі. В такому разі вважається, що він відмовився від Подарунка. Будь-яка 
компенсація вартості Подарунків такому Учаснику не передбачена.  
6.3. У випадках, визначених пунктами 6.2.1., 6.2.2. цих Правил, або у випадках, коли 
Замовник/Організатор по відношенню до Переможця Акції скасовує статус Учасника Акції на умовах цих 
Правил, такий Переможець втрачає право на отримання Подарунку. Після цього у триденний строк 
Замовник/Організатор проводить повторне визначення Переможця – кожного разу за настання обставин, 
визначених цим пунктом Правил. 



6.4. Для отримання Подарунку Переможець Акції зобовязується надати представнику Організатора 
засвідчену належним чином копію: паспорту громадянина України (1, 2 сторінки, сторінка з реєстрацією), 
довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ідентифікаційного коду).  
6.5. Нарахування та сплату податків, що випливають з факту передачі Подарунку, здійснює Замовник 
або Організатор Акції. 
 
7. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції 
7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється в мережі Інтернет на офіційній сторінці 
Замовника Акції у соціальній мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/SamsungMobileUkraine  
7.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором 
Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції 
здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що 
визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 
моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції. 
 
8. Заключні положення 
8.1. Інформація, що стала відома Замовнику та Організатору в рамках проведення Акції, а саме інформація 
про адресу електронної пошти та персональної сторінки Учасника у мережі Facebook, після закінчення 
проведення Акції буде знищена.    
8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме 
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого 
договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих 
Правилах і зобов’язуються їх виконувати. 
8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не 
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог 
чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 
оскарженню. 
8.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції 
та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на: 
8.4.1. обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції; 
8.4.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Організатором 
Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом 
передачі третім особам); 
8.4.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про 
нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких 
друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в 
т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Замовником 
чи Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні 
ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України. 
8.5. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним 
і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних 
відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних. 
8.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. 
інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції 
своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку. 
8.7. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Переможцем всіх передбачених 
документів є необхідною умовою отримання Подарунку. 
8.8. З моменту передачі Переможцеві Подарунку зобов’язання Організатора та Замовника за цими 
Правилами вважаються виконаними. 
8.9. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від 
незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України. 
8.10. Організатор/Замовник не несуть відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції 
персональних даних. Організатор/Замовник не несуть відповідальність за роботу поштових служб та інших 
служб зв’язку. 
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8.11. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах 
обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, 
блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю 
з боку Організатора та Замовника Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких 
зобов'язань. 
8.12. Організатор Акції залишає за собою право: 
8.12.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських 
діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції; 
8.12.2. за умови погодження із Замовником змінювати умови, строки проведення Акції, порядок 
видачі Подарунку;  
8.12.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який 
аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: 
виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, 
несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з 
будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та Замовника Акції та яка 
впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції; 
8.12.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Подарунку та публікувати 
зазначені матеріали на веб-сайті Акції та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації 
без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції. 
8.13. Тарифікація дзвінків Учасника Акції та доступ його до засобів електронної пошти і мережі Facebook 
здійснюється відповідно до тарифів обраного Учасником Акції оператора мобільного звязку та провайдера 
мережі Інтернет. 
8.14. Учасник гарантує, що він є власником виключних майнових прав автора на фотографію, 
завантажену ним для участі у Акції. У випадку, якщо Замовник та/або Організатор отримають будь-яку 
скаргу/претензію/позов від третіх осіб у звязку із порушенням прав інтелектуальної власності або інших 
прав таких осіб Учасником у/у звязку із фотографією, завантаженої Учасником для участі в Акції, Замовник 
та Організатор мають право притримати передачу Подарунку (якщо такого Учасника визнано Переможцем) 
до вирішення спору між Учасником та такими третіми особами.  
8.15. У випадку, якщо до Замовника та/або Організатора та/або третіх осіб, залучених Замовником або 
Організатором до проведення Акції, будь-якими третіми особами будуть предявлені позови та/або претензії 
у звязку із порушенням прав (в тому числі прав інтелектуальної власності) третіх осіб, Учасник 
зобовязується вирішити такі претензії та/або позови самостійно та за свій власний кошт, а також 
відшкодувати Замовнику та/або Організатору та/або третім особам, залученим Замовником або 
Організатором до проведення Акції повну вартість прямих, документально підтверджених та фактично 
понесених збитків у звязку із такими претензіями та/або позовами.   
8.16. У випадку, якщо фотографія, завантажена Учасником для участі в Акції, містить обєкти права 
інтелектуальної власності третіх осіб, Учасник гарантує, що він належним чином отримав всі необхідні 
права та повноваження для використання таких обєктів права інтелектуальної власності у складі фотографії 
на умовах цих Правил.  
8.17. У випадку, якщо фотографія, завантажена Учасником для участі в Акції, містить імена та/або 
зображення третіх осіб, Учасник гарантує, що ним отримано всі необхідні права та дозволи від таких осіб на 
використання їх імен та/або зображень в рекламі товарів торговельної марки «SAMSUNG» в мережі 
Інтернет на умовах цих Правил. У випадку, якщо до Замовника будуть застосовані штрафні санкції або 
предявлені позови у звязку із недійсністю запевнень, визначених цим пунктом Правил, Учасник 
зобовязується відшкодувати Замовнику повну вартість прямих, документально підтверджених та фактично 
понесених збитків.   
8.18. З факту завантаження Учасником фотографії з метою участі в Акції слідує, що тим самим Учасник 
надає Замовнику невиключний безоплатний дозвіл (ліцензію) на використання такої фотографії шляхом 
відтворення одного примірника такої фотографії у цифровій (електронній) формі в памяті компютера з 
метою подальшого подання фотографії до загального відома публіки таким чином, що її представники 
можуть отримати доступ до фотографії у будь-який час та з будь-якого місця за своїм власним вибором та 
безпосередньо на подальше подання фотографії до загального відома публіки таким чином, що її 
представники можуть отримати доступ до фотографії у будь-який час та з будь-якого місця за своїм власним 
вибором на строк з дати завантаження фотографії та протягом всього строку чинності майнових прав на 
фотографію. Територія дії дозволу (ліцензії) територія України.   



8.19. Замовник та/або Організатор мають право відмовити Учаснику у праві участі в Акції при 
невідповідності змісту фотографії вимогам чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно – 
законодавства про рекламу, про захист суспільної моралі, тощо. Це означає, крім іншого, що фотографія, 
завантажена Учасником, не має містити: 
- зображення справжньої або іграшкової зброї; 
- прапору або державних символів України та інших держав; 
- зображення дітей у небезпечних ситуаціях; 
- твердження, які є дискримінаційними, образливими, можуть завдати шкоди споживачам такої реклами 
та/або моральним принципам; 
- зображення алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів та/або лікарських препаратів; 
- зображення або згадування торговельних марок, які належать третім особам, крім випадків, коли Учасник 
володіє майновими правами на такі обєкти інтелектуальної власності відповідно до вимог законодавства 
України в обсязі, необхідному для участі в Конкурсі та дотримання цих Правил; 
- зображень еротичного або порнографічного характеру.    
8.20. У випадку, якщо Замовник та/або Організатор дійде висновку про невідповідність фотографії Учасника 
вимогам чинного законодавства України, участь в Акції скасовується. Учасник має право завантажити іншу 
фотографію для участі в Акції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


