
 

Офіційні правила спільної Акції  

«Приєднуйся до PROSTOR Club та отримуй більше!» 

(надалі – Правила) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Офіційні правила спільної акції «Приєднуйся до PROSTOR Club та отримуй більше!» 

(далі по тексту — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в спільній акції ТОВ 

«СТИЛЬ  Д» та ПрАТ «ВФ Україна» «Приєднуйся до PROSTOR Club та отримуй більше!» (далі у 

тексті – Акція).  

1.2. Період проведення Акції: з 11.06.2018 р. по 11.08.2018 р. включно (далі у тексті — Період 

акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції. 

1.3. Метою проведення Акції є формування споживчого інтересу та попиту до мережі магазинів 

PROSTOR. 

1.4. Терміни та їх визначення: 

Учасники –  фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже 

виповнилось 18 років та які повністю погоджуються та виконали умови цих Правил.  

 

2. Організатор та Партнер Акції. 

 

2.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИЛЬ Д» (далі – 

«Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 49027, м. Дніпро, вул. Архітектора Дольника, 5, 

ЄДРПОУ: 32014082. 

2.2. Партнер Акції ПрАТ «ВФ Україна» (далі – «Партнер»). Адреса Партнера: 01601 м. Київ, 

вул. Лейпцизька, 15 

3. Учасники Акції 

 

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення 

Акції вже виповнилось 18 років та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, 

зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники). 

3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

- працівники та представники Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які беруть 

участь в підготовці та проведенні Акції; 

- чоловік або дружина особи, що належать до переліку, вказаного в першому абзаці п.3.2 цих 

Правил, а також його найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба); 

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років; 

- особи, що не є громадянами України; 

- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил. 

 

4. Тривалість Акції та місце її проведення 

 

4.1. Акція триває з 11 червня 2018 року до 11 серпня 2018 року включно (надалі – Акційний 

період) у відповідності з Правилами Акції. 

4.2. Акція проводиться на всій території України в мережі магазинів PROSTOR. 

4.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його 

власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути 

заздалегідь передбачені Організатором. 

 

5. Фонд Акції 

 

5.1. Фонд Акції сформовано Організатором Акції та Партнером Акції.  

5.2. Подарунковий фонд Розіграшу складається з: 

- подарункові сертифікати PROSTOR номіналом 250,00 грн. з ПДВ в кількості 5шт. 

- додаткові 12 ГБ Інтернету (Назва послуги «Додаткові Гігабайти (4 GB x 3 міс)», що означає, 

що надається по 4 ГБ Інтернету на місяць протягом 3-х місяців, всього 12 ГБ Інтернету. 

5.3. Подарунковий фонд Розіграшу обмежений і складає зазначену в п.5.2 кількість. 

5.4. Обсяг зобов'язань Організатора щодо видачі призів обмежений виключно вищезгаданою 

кількістю подарунків. 



5.5. Зовнішній вигляд Подарунків (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які 

будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може відрізнятись від зовнішнього вигляду 

реальних Подарунків. 

5.6. Заміна подарунків Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається. 

5.7. Організатор Акції залишає за собою право збільшити або зменшити загальну кількість 

подарункового Фонду Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими 

Правилами. Якщо такі зміни відбудуться, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому 

п.9 цих Правил. 

5.8. Оподаткування подарунку не відбувається відповідно до пп.165.1.39 Податкового кодексу 

України, а саме, вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), 

якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 

місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій 

сумі. 

 

6. Умови участі та Заохочення Акції. 

6.1. В Акції приймають участь особи, які виявили бажання прийняти участь у розіграші 

сертифікатів номіналом 250,00 грн на покупку в мережі PROSTOR. 

6.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного 

ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, 

що викладені у цих Правилах. 

6.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити усі наступні дії: 

6.3.1. В період з 11 червня 2018 року до 11 серпня 2018 року включно необхідно придбати та 

зареєструвати картку PROSTOR Club, вказавши при реєстрації номер мобільного оператора 

Vodafone.  

6.3.2. Здійснити покупку будь-якого товару у магазинах мережі PROSTOR з зареєстрованою 

бонусною карткою PROSTOR club на суму чеку від 150 грн. В акції не беруть участі чеки, в яких є 

покупка чи отоварювання подарункових сертифікатів. 

6.4. Додаткові 12 Гб Інтернету отримають всі Учасники Акції, що виконали умови п. 6.3 цих 

Правил та : 

- вказали при реєстрації картки PROSTOR Club номер передплаченої форми зв`язку Vodafone; 

- вказаний номер обслуговується в одному з вказаних тарифів: Vodafone RED S/M/L 2015, 

Vodafone RED S/M/L/XS/XS+,Vodafone Light, Vodafone Light+, Vodafone RED EXTRA S/M/L/XS. 

6.5. Нарахування додаткових 12 Гб Інтернету Учасникам Акції, котрі виконали умови п. 6.3. та 

6.4., буде відбуватись протягом 5 (п`яти) робочих днів.  

6.6. Кількість та перелік подарункового фонду визначено п. 5.2. цих Правил. 

6.7. Одна особа відповідно до п. 3.1. може декілька разів прийняти участь в Акції. 

 

7. Права та обов’язки Учасника Акції 

7.1. Права Учасника Акції: 

7.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції. 

7.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами. 

7.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції. 

7.2. Обов’язки Учасника Акції. 

7.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції. 

 

8. Способи та порядки інформування Учасників Акції про строки та умови її проведення 

 

8.1. Інформування Учасників Акції та потенційних Учасників Акції про умови участі, 

продовження строку Акції, збільшення подарункового Фонду Акції, а також про інші зміни будуть 

здійснюватись на Інтернет-сайті www.prostor.ua. 

 

9. Порядок визначення Учасників Акцій, які мають можливість отримати один із подарунків 

Рекламної Акції 

 

9.1. Розіграш подарункового фонду, в частині подарункових сертифікатів PROSTOR номіналом 

250,00 грн.,  відбудеться 15 серпня 2018 року о 15:00 серед всіх покупок у магазинах мережі 

PROSTOR понад 150 грн з зареєстрованною бонусною карткою PROSTOR club в період з 11 червня 

2018 року до 11 серпня 2018 року включно. 

9.2. Визначення Учасників Рекламної Акції – які здобули право на отримання Подарунку 

відбувається шляхом випадкової вибірки за допомогою сервісу Random.org. 

http://www.prostor.ua/


9.3. Результати випадкової вибірки (за допомогою сервісу Random.org), що визначають Учасника, 

який здобув право на отримання Подарунку, публікуються в день визначення переможця на сайті 

www.prostor.ua та викладаються у соціальній мережі Facebook у групі Організатора Акції. 

9.3.1. Учасник, який буде визначений таким, який здобув право на отримання Подарунку буде 

проінформований по телефону, який був вказаний при реєстрації бонусної карки PROSTOR club . 

9.3.2. Після того як Учасник, який був визначений таким, якому надається право на отримання 

Подарунку був проінформований Організатором, Він повинен протягом 5-ти робочих днів, але не 

пізніше 18 години 00 хвилин п’ятого дня, надати дані, зазначені в п.10 цих Правил, надіславши на 

електронну адресу club@prostor.ua. 

9.3.3. Якщо Учасник, який був визначений таким, якому надається право на отримання Подарунку, не 

надав необхідні дані, що зазначені у п. 6.3. цих Правил по завершенню 5-ти днів після того, як 

Організатор проінформував його по телефону, такий Учасник автоматично втрачає право на 

отримання Подарунку і Організатор Рекламної Акції має право розпоряджатися таким Подарунком 

на власний розсуд. 

9.4. Порядок визначення Учасників які будуть визначені такими, яким надається право на отримання 

Подарунку відбудеться за графіком: 

15.08.2018 року о 15:00 годині за допомогою сервісу Random.org буде визначено всіх Учасників, яким 

надається право на отримання Подарунку - сертифікат номіналом 250,00 грн. з ПДВ кожний. 

В даному періоді приймають участь покупці, які виконали дії п. 6.3.1. та 6.3.2 цих Правил. 

9.5. За результатами відбору учасників, яким надається право на отримання Подарунку, буде 

складено відповідний протокол, який буде засвідчений Комісією Організатора. В протоколі буде 

вказано номер мобільного телефону Учасника на отримання призу його ПІБ, номер, сума та дата 

чеку.  

 

10. Обмеження 

 

10.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 

зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.  

10.2. Організатор та Партнер не несуть відповідальність щодо подальшого використання 

наданих сертифікатів після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини 

Організатора або Партнера.  

10.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції.  

10.4. Партнер акції не несуть відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора 

акції.  

10.5. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не 

підлягають оскарженню. 

 

11. Інші умови 

 

11.1. Призи не видаються за умови невиконання Учасником Акції даних Правил Акції. 

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов'язані з проведенням Акції, є остаточними та 

перегляду не підлягають. 

11.3. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію в 

порядку передбаченому в п. 8 цих Правил. 

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які 

інші контакти з Учасниками Акції. 

11.5. Усі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати понесені ними у зв’язку з їх участю 

в Акції. 

11.6. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Призу, такий Учасник Акції втрачає 

право на отримання відповідного Призу від Організатора Акції. 

11.7. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають. 

 

12. Персональні дані 

 

12.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере 

на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням 

Подарунку. 

12.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та 

безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по 



батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що 

надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних 

даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство 

в політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого 

життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою, не 

забороненою законом метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. 

шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, 

зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, 

в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової 

інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання 

інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, 

часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається 

відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист 

персональних даних”. 

12.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його 

участі в Акції він належним чином проінформований про мету збору його Персональних даних та 

ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних». 

12.4. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може 

бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. 

12.5. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених 

Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, 

блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так 

само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій 

Учасника з розміщення таких персональних даних. 

12.6. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, щоб їхні персональні дані, фото- 

і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної 

Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в 

рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої 

винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору. 

12.7.Процедура визначення Учасників Акції, які мають право одержати Подарунок, не є 

азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на 

ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор 

Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції. 

 

 

 


