
Офіційні правила рекламної акції під умовною назвою  
«Купуйте за 620 грн на місяць» 

 
Рекламна акція «Купуйте за 620 грн на місяць» (надалі - «Акція») проводиться з метою 
формування чи підтримання обізнаності потенційних споживачів до товарів – акційних моделей 
побутової техніки під торговельною маркою «SAMSUNG» («Самсунг»), визначених цими 
офіційними правилами, і має на меті стимулювання споживчого попиту на зазначені товари. 
 
Акція проводиться у відповідності з умовами даних Офіційних Правил (надалі – 
«Правила»). 
 
Замовник Акції має право залучати до проведення Акції третіх осіб. 
 
Строки у 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. 
Акція не є азартною грою та не може бути використана як азартна гра за будь-яких умов. 
 
Замовник не несе відповідальності за можливі наслідки не ознайомлення Учасника з 
даними Офіційними Правилами. 
 
Замовником Акції (надалі – «Замовник») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг 
Електронікс Україна Компані». Адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57. 
 
Акційна продукція – холодильники моделі RB37J5100SA/UA торговельної марки “SAMSUNG”, 
імпортовані Замовником Акції на митну територію України. 
 
Учасник Акції – повнолітня та дієздатна фізична особа – громадянин України, яка зареєстрована 
та/або постійно проживає на території України, яка в період проведення Акції придбала Акційну 
Продукцію за адресами, вказаними у цих Правилах, виконала всі умови Правил та отримала 
Заохочення. 
 
Заохочення –  право придбати Акційну продукцію на умовах споживчого кредиту із ставкою 
0,01% річних, виданого банківськими установами (далі – Банки), що залучаються Виконавцями 
Акції для її проведення, а саме: 
(і) АТ «Укрсиббанк» (Банківська ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011 р.),  
(іі) ПАТ «ОТП Банк» (ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р.);  
(ііі) ПАТ КБ «ПриватБанк» (ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 р.); 
(iv) ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ліцензія НБУ №61 від 02.09.2011 р.); 
(v) ПАТ «Акцент-Банк» (ліцензія НБУ №16 від 26.10.2011 р.); 
(vi) ПАТ «ПУМБ» (ліцензія НБУ №8-2 від 05.10.2011 р.). 
при цьому слід розуміти, що за умови належного виконання умов кредитного договору, 
укладеного між Учасником Акції та Банком, щомісячний платіж протягом пільгового періоду, 
встановленого Банком, складає від 620 грн на місяць, та може змінитись після спливу пільгового 
періоду та залежно від умов відповідного кредитного договору. Можливість укладення кредитного 
договору із тим чи іншим Банком залежить від обраного Учасником Місця проведення Акції 
(відповідного магазину). 
ВАЖЛИВО: Акційна пропозиція не надає особі будь-яких переваг перед іншими особами при 
отриманні споживчого кредиту – у випадку, якщо особа не відповідає вимогам щодо особи 
позичальника, встановленим Банком, Банк має право відмовити такому Учаснику в отриманні 
Заохочення. Банк, що надає кредит на умовах цієї Акції, залежить від місця проведення Акції, 
обраного Учасником. 
 
Строк проведення Акції – з 01.06.2017 р. по 31.08.2017 р. 



 
Місця проведення Акції – магазини побутової електроніки на території України, що здійснюють 
діяльність з реалізації побутової електроніки споживачам під торговельними марками 
«ЕЛЬДОРАДО», «ФОКСТРОТ», «COMFY», а також інтернет-магазин rozetka.com.ua. Акція не діє на 
території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО. 
 
1. Загальні умови участі в Акції.  
 
(і) Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що згоден із цими Правилами та зобовязується їх 
виконувати.  
(іі) Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції: 
- представники Замовника Акції, особи і будь-які субєкти господарювання, залучені до 
підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, 
діти, батьки); 
- обмежено дієздатні та/або недієздатні особи; 
- особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або постійно не проживають на 
території України; 
- особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила 
 
2. Правила участі в Акції. 
 
(і) Щоб взяти участь в Акції, особі необхідно протягом строку проведення Акції завітати до будь-
якого Місця проведення Акції та виявити намір придбати одиницю Акційної продукції на умовах 
Акції.  
(іі) Акційна пропозиція полягає у можливості придбання одиниці Акційної продукції на умовах 
споживчого кредиту із ставкою 0,01% річних, на підставі відповідного кредитного договору, 
укладеного між Учасником Акції та Банком. 
(ііі) Можливість та порядок укладення відповідного кредитного договору між Учасником Акції та 
Банком визначаються правилами надання відповідних кредитів Банку та законодавством України.  
(iv) Особі може бути відмовлено у отриманні Заохочення в тому випадку, якщо вона не відповідає 
вимогам щодо особи позичальника, встановленим Банком, і в такому випадку Замовник не є 
відповідальним перед Учасником за дії Банку. 
(v) З моменту надання Учаснику Акції Заохочення Банком, або ж з моменту відмови Банку у 
наданні Заохочення на умовах, визначених пунктом 2(iv) Правил вище, зобовязання Замовника 
перед відповідною особою/Учасником Акції вважаються виконаними. Замовник Акції не є 
стороною всіх та будь-яких відносин, що виникають між Учасником Акції та Банком у звязку та 
безпосередньо з факту укладення останніми відповідного кредитного договору, або відмови в 
укладенні такго договору. 
(vi) 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.  
(vii) Надання недостовірних/некоректних даних для участі в Акції (якщо надання такої інформації 
передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку, позбавляє права на участь в Акції 
та звільняє Замовника та Банк від будь-яких зобов'язань щодо Акції. 
(viii) 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. 
(ix) Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на 
участь в Акції. 
 
3. Інформування про Правила та умови Акції. 



(і) інформування про Правила та умови Акції здійснюється за допомогою вебсайту в мережі 
Інтернет за адресою:  
(іі) ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Акції протягом усього періоду 
проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення здійснюються шляхом оприлюднення Замовником 
Акції нової редакції Правил на вебсайті, вказаному вище. Такі зміни та/або доповнення набувають 
чинності з моменту їх опублікування на вказаному вебсайті.  
 
4. Заключні положення.  
(і) 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 
(іі) У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або 
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції 
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є 
остаточним і не підлягає оскарженню 
(ііі) 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 
(iv) Замовник Акції не збирає та не обробляє персональні дані осіб, які виявили бажання взяти 
участь в Акції та Учасників Акції. Якщо такі персональні дані надаються продавцю та/або Банку, 
взаємні права та обовязки виникають між відповідною особою/Учасником та продавцем/Банком, і 
регулюються законодавством України, а також правочинами, укладеними між ними. 
  


