
Офіційні правила 
акційної пропозиції «Шедевральна вигода при купівлі The Frame» 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Акційна пропозиція «Шедевральна вигода при купівлі The Frame» (далі — «Акція») проводиться з метою 
формування та підтримання обізнаності потенційних споживачів до товарів — телевізорів The Frame торговельної 
марки «Samsung» («Самсунг»), і має на меті стимулювання споживчого попиту на зазначені товари. 
1.2. Акція проводиться відповідно до чинного законодавства та згідно з цими Офіційними Правилами (далі — 
«Правила»). 
1.3. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна Компані». 
Адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (далі — «Організатор»). Організатор має право залучати до 
проведення Акції третіх осіб. 
1.4. Акційні товари — офіційні, тобто такі, що імпортовані на митну територію України Організатором, телевізори 
Samsung The Frame (далі — «Акційні товари»), а саме моделі: QE43LS03AAUXUA, QE50LS03AAUXUA, 
QE55LS03AAUXUA, QE65LS03AAUXUA, QE75LS03AAUXUA 2021 року виробництва, QE32LS03TCUXUA — 2020 року 
виробництва. 
1.5. Під заохоченнями мається на увазі змінні рамки до Акційного товару (перелік моделей надано нижче) та 
вільний доступ до магазину мистецтв ArtStore на 4 (чотири) місяці.  
1.6. Сайт Акції — https://www.samsung.com/ua/promotion/art-store-promo/ (далі — «Сайт»).  
1.7. Акція не є азартною грою та не може бути використана як азартна гра за будь-яких умов.  
1.8. Учасник несе особисту відповідальність за можливі наслідки не ознайомлення з цими Офіційними 
Правилами. 
 
2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
 
2.1. Строк проведення Акції — із «20» грудня 2021 р. по «31» грудня 2022 р. включно. При цьому, стосовно 
отримання заохочення у вигляді змінних рамок — акція діє до 31 березня 2022 року. 
2.2. Акція дійсна в магазинах та інтернет-магазинах партнерів, а також в інтернет-магазині Samsung на території 
України, крім зони проведення ООС і тимчасово окупованих територій.  
2.3. Строки, зазначені в цих Правилах, визначаються місяцями та днями. При цьому «місяць» означає відповідний 
календарний місяць із кількістю днів, яку він має; слово «день» означає календарний день у випадку, коли 
мається на увазі робочий день, про це прямо зазначається у Правилах.  
 
3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ 
 
3.1. Учасником Акції може бути повнолітня та дієздатна фізична особа, яка зареєстрована та/або постійно 
проживає на території України, крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих територій, яка в період 
проведення Акції придбала Акційну Продукцію за адресами, вказаними у цих Правилах, та виконала всі умови 
Правил.  
3.2. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, працівникам 
і представникам Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а 
також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або 
проведення цієї Акції.  
 
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
 
4.1. Для участі в Акції споживачу необхідно протягом строку проведення Акції придбати принаймні 1 (одну) 
одиницю Акційного товару.  
4.2. При купівлі Акційного товару до 31.03.2022 року споживач має право придбати змінні рамки у кількості до 2 
(двох) штук серед тих, що зазначені нижче, зі знижкою у розмірі вартості таких рамок, за умови, що обидва товари 
купуються за одним фіскальним чеком. 
4.3. Змінні рамки, які беруть участь в Акції: VG-SCFA43WTBRU, VG-SCFA43BWBRU, VG-SCFA43BEBRU, VG-
SCFA43TKBRU, VG-SCFA50WTBRU, VG-SCFA50BWBRU, VG-SCFA50BEBRU, VG-SCFA50TKBRU, VG-SCFA55WTBRU, VG-
SCFA55BWBRU, VG-SCFA55BEBRU, VG-SCFA55TKBRU, VG-SCFA55WTCRU. VG-SCFA55TRCRU, VG-SCFA65WTBRU, VG-
SCFA65BWBRU, VG-SCFA65BEBRU, VG-SCFA65TKBRU, VG-SCFA65WTCRU, VG-SCFA65TRCRU, VG-SCFA75WTBRU, VG-
SCFA75BWBRU, VG-SCFA75BEBRU, VG-SCFA75TKBRU, VG-SCFT32WT/RU, VG-SCFT32BL/RU, VG-SCFT32BW/RU, VG-
SCFT32BE/RU. 
4.4. При купівлі Акційного товару до 31.12.2022 року споживачу надається право отримати вільний доступ до 
Магазину мистецтв Art Store на 4 (чотири) місяці. Під 4 (чотирма) місяцями вільного доступу мається на увазі 
вільний доступ до Магазину мистецтв Art Store на 1 (один) місяць, який може бути активовано безпосередньо в 
Магазині мистецтв Art Store, та ще 3 (три) місяці вільного доступу, які споживач отримує через спеціальний 

https://www.samsung.com/ua/promotion/art-store-promo/


додаток Samsung Promotion на телевізорі The Frame у вигляді купону з промокодом. Порядок активації вільного 
доступу на 4 (чотири) місяці (3+1) до Магазину мистецтв Art Store зазначено нижче.  
4.5. Відлік 4 (чотирьох) місяців починається з моменту активації доступу.  
4.6. Активація доступу можлива протягом строку проведення Акції. 
4.7. Для активації вільного доступу на 4 (чотири) місяці споживачу необхідно: 
1) зайти в додаток Samsung Promotion на своєму телевізорі The Frame (натиснути на значок Apps, ввести у 
пошук Samsung Promotion та натиснути «відкрити»); 
2) знайти в додатку Samsung Promotion Акцію та натиснути на кнопку «завантажити»; 
3) після завершення завантаження купон може бути використано одразу або пізніше, але в будь-якому 
випадку протягом строку дії Акції; 
4) для використання купону (активації вільного доступу) зайдіть у Магазин мистецтва Art Store на вашому 
телевізорі The Frame; 
5) для активації доступу необхідно ввести дані банківської карти, яку система може перевірити шляхом 
одноразової транзакції. Протягом строку дії Акції кошти з банківської карти стягуватися не будуть; 
6) ввести промокод, зазначений у купоні (завантажити купон), в поле для промокодів у Магазині мистецтв 
Art Store;  
7) після вводу промокоду та всіх даних ваш вільний доступ активовано на 4 (чотири) місяці.  
4.8. Після спливу 4 (чотирьох) місяців вільного доступу до Магазину мистецтв Art Store доступ буде автоматично 
переведено у платний (підписка) за тарифами, які діятимуть для Магазину мистецтв Art Store на день закінчення 
вільного доступу. Для недопущення переходу на платну підписку до Магазину мистецтв Art Store, споживач має 
самостійно скасувати доступ до Магазину мистецтв Art Store в останній день вільного доступу. 
4.9. Акція застосовується до кожної конкретної одиниці Акційного товару. Таким чином, у випадку придбання 
двох чи більше одиниць Акційного товару, заохочення у вигляді рамок та вільного доступу до Магазину мистецтв 
Art Store надається щодо кожної такої одиниці. 
 
5. ТЕХНІЧНІ УМОВИ 
 
5.1. Інформаційна підтримка Акції надається Організатором Акції за телефоном 0 800 502 000 (дзвінки з 
мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).  
 
6. СПОСІБ І ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО СТРОКИ І УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 
 
6.1. Інформування Учасників Акції про умови участі проводиться шляхом розміщення інформації на Сайті. 
Інформацію про ці Правила та про зміну строків та умов проведення Акції також можна дізнатися на 
інформаційній лінії 0 800 502 000 (дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).  
6.2. У разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких інших змін або доповнень до умов і порядку 
проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковано на Сайті. 
6.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову інформацію про Акцію в 
порядку, визначеному пунктом 6.1. Правил.  
 
 
7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим еквівалентом, у т. ч. грошовим. Учасник Акції не має права 
передавати або відчужувати заохочення, отримане у зв'язку з участю в Акції. 
7.2. Організатор має право відмовити Учаснику Акції в отриманні Заохочення у випадку невиконання останнім 
цих Правил або Угоди користувача, а також припинити надання вільного доступу до контенту на цій же підставі. 
Адміністратори сервісів самостійно визначають спосіб реалізації зазначених прав, включаючи, але не 
обмежуючись, блокування Учасників акції, в тому числі на власному сервісі, та/або анулювання Передплати. 
7.3. Беручи участь в Акції Учасник підтверджує, що повністю ознайомлений з Правилами та надає свою згоду на 
їхні умови, в тому числі, але не обмежуючись, на передачу персональних даних Учасника акції третім особам, 
залученими Організатором до проведення Акції, для та здійснення Організатором, а також їх уповноваженими 
особами збирання, обробки (у тому числі з застосуванням автоматизованих засобів), зберігання, використання, 
розповсюдження в цілях проведення Акції персональних даних Учасника акції, з застосування необхідних засобів 
захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження. 
7.4. 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. 
7.5. У випадку виникнення будь-яких обставин, що перешкоджають проведенню Акції — несправності або збою 
в мережі Інтернет, результатом яких подальше проведення Акції/надання заохочення стало неможливим, 
Організатор має право тимчасово призупинити або зовсім припинити проведення Акції. 
7.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції 
та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 



належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання заохочення, при 
цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  


