Умови акційної пропозиції «Отримай один з 600 квитків на всі дні на Atlas Weekend 2018»
1. Акційна пропозиція «Отримай один з 600 квитків на всі дні на Atlas Weekend 2018»
дійсна з 16.06.2018 – 02.07.2018 р. в м. Київ , м. Вінниця, м. Чернігів.
2. Під квитком мається на увазі промо-код - унікальний набір цифр, символів та знаків,
що формується з використанням електронної системи поширення й замовлення
квитків «v-ticket».
3. Акційна пропозиція полягає у наданні можливості споживачу придбати в брендових
магазинах Samsung один промо-код за ціною 1,20 грн. з ПДВ, за умови купівлі товарів
Samsung на кожні 15 тисяч грн.
4. Перелік брендових магазинів Samsung, я яких доступна акційна пропозиція:

№

Адреса

1

Київ, просп. Степана Бандери, 21

Назва ТЦ/ТРЦ/ТРК

2

Київ, б-р Лесі Українки, 4

3

Київ, вул. Хрещатик, 38

4

Київ, вул. Хрещатик 44

5

Київ, вул. Заболотного, 37

ART MALL

6

Київ, вул. Здолбунівська, 5

Рів Гош

7

Київ, вул. Гришка, 3а

Аладдін

8

Київ, вул. Берковецька, 6д

Lavina Mall

9

Київ, вул. Палладіна, 16

Academ City

10

Київ, вул. Г.Хоткевича, 1в

Проспект

11

Вінниця, вул. 600-річчя, 17

Мегамолл

12

Вінниця, вул. Миколи Оводова, 51

SkyPark

13

Чернігів, просп. Миру, 32

14

Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1A

ЦУМ

Hollywood

5. Промо-код засвідчує право пред’явника на отримання іменного абонементу
(електронного квитка) на відвідування фестивальної території Atlas Weekend 2018
протягом всіх днів шляхом реєстрації промо-коду на сайті
http://invite.atlasweekend.com.
6. Обов’язковою умовою при реєстрації промо-коду є надання пред’явником
прізвища, ім’я та по-батькові, номеру телефону та адреси електронної пошти.
7. Фестиваль Atlas Weekend 2018 триватиме 3 – 8 липня 2018 року у Києві, пр-т
Академіка Глушкова, 1, ВДНГ. Детальна інформація про Atlas Weekend 2018 - за
посиланням https://atlasweekend.com.
8. На фестивалі можуть діяти спеціальні обмеження з метою безпеки відвідувачів.
9. У випадку повернення товарів, придбаних в рамках цієї акційної пропозиції, промокод також повертається і в подальшому анулюється, про що на електронну пошту,
вказану при реєстрації, надсилається відповідне повідомлення про анулювання.
10. Пропозиція доступна до закінчення промо-кодів в місці продажу.
11. Акційна пропозиція дублюється з іншими подарунками чи акційними пропозиціями.
12. Замовник та організатор акційної пропозиції «Отримай один з 600 квитків на всі дні на
Atlas Weekend 2018»: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані», 01032, м. Київ, вул.
Льва Толстого, 57.

13. Відповідальна за генерацію та реєстрацію промо-кодів в системі «v-ticket» та за
надання іменних абонементів на фестиваль Atlas Weekend 2018 особа: ТОВ
«МЕДІАПЛАН», 03056, Київ, вул. Борщагівська, буд.117.
14. У випадку, якщо споживач скористався акційною пропозицією, буде вважатися, що
він ознайомлений з її умовами та беззаперечно погодився на них, а також
підтвердив, що він ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України
«Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства
надаються йому як суб’єкту персональних даних.
15. Споживач засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) замовнику акційної
пропозиції та відповідальній за реєстрацію промо-кодів особі на обробку (збирання,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання,
поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення
тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем)
персональних даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як
споживача, у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а також згоду на
передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам
персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із замовником) з
метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з
споживачем, передачі та отримання інформації.
16. Споживач самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним
інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес).
17. Організатор та відповідальна за реєстрацію промо-кодів особа забезпечують
захист персональних даних споживачів від незаконної обробки, а також від
незаконного доступу до них, відповідно до чинного законодавства України.
18. Інформування про умови та зміну умов акції здійснюється за посиланням
https://www.samsung.com/ua/promotion/atlasweekend або за телефоном
інформаційної лінії Samsung 0 800 502 000. Тарифікація доступу до мережі Інтернет згідно з тарифами провайдера, дзвінки зі стаціонарних та мобільних номерів
телефону в мажах України безкоштовні.

