Офіційні правила Акції під назвою «Весняне потепління з OLX»
(в подальшому – Правила)
Замовником Акції «Весняне потепління з OLX» є – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄМАРКЕТ
УКРАЇНА», адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, код ЄДРПОУ: 34716896.
Виконавцем Акції «Весняне потепління з OLX» є - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙП
УКРАЇНА» місцезнаходження: 01001, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38, оф. 12, Ідентифікаційний код
юридичної особи 37701950.
Технічна підтримка Акції «Весняне потепління з OLX»: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», адреса: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, код ЄДРПОУ: 34716896.
Рекламна акція під назвою «Весняне потепління з OLX»: (в подальшому - Акція) - що проводиться з
метою просування на ринок, популяризації серед споживачів послуг, які надаються Замовником під ТМ
«OLX».
1.

ТЕРМІНОЛОГІЯ

1.1 Терміни в Офіційних Правил Акції під назвою «Весняне потепління з OLX» тлумачаться наступним
чином:
«Заохочення» - Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувається Учасниками за умови
виконання останніми Правил Акції;
«Територія проведення Акції» - Акція проводиться на території України (за винятком
тимчасово
окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО,
виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів) через глобальну мережу «Інтернет» засобами
мобільного додатку «OLX.ua Оголошення України» (надалі - «Додаток»), з урахуванням особливостей мережі
Інтернет;
«Random.org» - сервіс випадкового вибору в мережі Інтернет за адресою: www.random.org, що дозволяє
створювати списки і переліки, в якому завантажені одиниці і ідентифікатори розташовані випадковим чином;
У даному сервісі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм),
інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які
здійснюють контроль за проведенням Акції. Одиницею жеребкування, яка буде використовуватися в сервісі
випадкового вибору «Random.org», вважається особисте повідомлення, надіслане на акційне оголошення.
Дублі повідомлень не враховуються як одиниця жеребкування.
«Жеребкування» - випадковий вибір переможців Заходу, що відбувається серед усіх Учасників за
допомогою сервісу випадкового вибору Random.org;
«Учасники Акції» – особи, що виконали всі умови Акції та відповідають вимогам, викладеним у розділі 3
цих Правил;
«Сайт Акції» – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет promo.olx.ua/vesna . За сталу роботу Сайта та його
технічне функціонування несе відповідальність Замовник.
«Переможець» - Учасник Акції, який виконав умови Акції та отримав право на отримання Заохочення.
«Завдання дня» - текстове завдання, яке щодня в період Акції розміщується на Сайті Акції, та містить
інформацію про акційне оголошення, який Учасник має знайти на Інтернет-сервісі «OLX.UA» (http://olx.ua/)
за допомогою Додатку
«Акційне оголошення» - оголошення, що розміщено на Інтернет-сервісі «OLX.UA» (http://olx.ua/) та яке
мають знайти Учасники Акції.
«Додаток» - мобільний додаток «OLX.ua Оголошення України», доступний для завантаження через системи
розповсюдження Apple Store, Google Play
Партнер Акції «Весняне потепління з OLX» є - Товариство з обмеженою відповідальністю
«Керхер» місцезнаходження: 01054, Україна, м.Київ, вул. Воровського, 33
1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому
випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності
однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням,
визначеним: в першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту та
науковою доктриною.
2. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

2.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України, яким виповнилось 18 років, та які постійно
проживають на території України та в період Акції виконали умови Акції й дані Правила. Учасники мають
бути зареєстрованими користувачами Інтернет-сервісу «OLX.UA» (http://olx.ua/), або ж зареєструватись в
якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу.
2.2. Не мають права брати участь в Акції: співробітники і представники Замовника та Виконавця Акції, а
також їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості).
2.3. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих,
звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачене умовами Акції, і
такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі
дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому
чинним законодавством України.
2.5.Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.
3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Загальний період проведення Акції - з 12:00:00 години за київським часом «01» березня 2017 року по
11:59:59 годин за київським часом «31» березня 2017 року включно. Реєстрація Учасників Акції проводиться
в період з 12:00:01 години 00 хвилини за київським часом «01» березня 2017 року по 11:59:59 годину за
київським часом «31» березня 2017 року.
3.2. Загальний період проведення Акції включає в себе 4 (чотири) Періоди Акції:
3.2.1 Період 1 - з 12:00:00 години за київським часом «01» березня 2017 року по 11:59:59 годин за київським
часом «08» березня 2017 року включно;
3.2.2. Період 2 - з 12:00:00 години за київським часом «08» березня 2017 року по 11:59:59 годин за київським
часом «15» березня 2017 року включно;
3.2.3. Період 3 - з 12:00:00 години за київським часом «15» березня 2017 року по 11:59:59 годин за київським
часом «22» березня 2017 року включно;
3.2.4. Період 4 - з 12:00:00 години за київським часом «22» березня 2017 року по 11:59:59 годин за київським
часом «31» березня 2017 року включно;
3.3. Впродовж загального періоду проведення Акції:
3.3.1. Учаснику Акції необхідно виконати дії, передбачені п. 4.1. Правил.
3.3.2. Протягом загального періоду Акції Замовник Акції щодня оприлюднює інформацію про Переможців
Акції на Сайті Акції.
3.4. Замовник Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, території проведення Акції,
місця
проведення
Акції,
а
також
усіх
інших
умов
Акції.
В разі будь-яких змін або доповнень умов Акції (положень даних Правил), повідомлення про такі зміни буде
опубліковано Виконавцем на Сайті.
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
4.1. Щоб стати претендентом на отримання Заохочення Акції, особі, яка відповідає вимогам даних Правил,
необхідно:
4.1.1. Для того, щоб стати претендентом на отримання Заохочення Першого рівня:
- Бути зареєстрованим користувачем Інтернет-сервісу «OLX.UA» (http://olx.ua/), або ж зареєструватись
в якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу;
- Зайти на Сайт promo.olx.ua/vesna та прочитати Завдання дня
- Протягом терміну проведення Акції знайти через Додаток акційне оголошення/акційні оголошення, та
відповісти на оголошення особистим повідомленням «хочу». Кожне акційне оголошення доступне
для пошуку з 12:00:00 дня розміщення акційного оголошення до 11:59:59 дня наступного за днем
розміщення цього акційного оголошення.
4.1.2. Для того, щоб стати претендентом на отримання Заохочення Другого рівня:
- Бути зареєстрованим користувачем Інтернет-сервісу «OLX.UA» (http://olx.ua/), або ж зареєструватись в
якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу;
- Зайти на Сайтpromo.olx.ua/vesna та прочитати Завдання дня
- В рамках одного з Періодів Акції, що вказані в п.2.2., знайти через Додаток всі акційні оголошення,
що були розміщені щодня протягом Періоду Акції та відповісти на всі оголошення особистим
повідомленням «хочу». Кожне акційне оголошення доступне для пошуку з 12:00:00 дня розміщення
акційного оголошення до 11:59:59 дня наступного за днем розміщення цього акційного оголошення.

-

4.1.3.Для того, щоб стати претендентом на отримання Заохочення Третього рівня:
- Бути зареєстрованим користувачем Інтернет-сервісу «OLX.UA» (http://olx.ua/), або ж зареєструватись в
якості користувача зазначеного Інтернет-сервісу;
- Зайти на Сайт promo.olx.ua/vesna та прочитати Завдання дня
- Протягом всього терміну проведення Акції знайти через Додаток не менше 25 (двадцяти п’яти)
акційних оголошень та відповісти на кожне таке оголошення особистим повідомленням «хочу».
Кожне акційне оголошення доступне для пошуку з 12:00:00 дня розміщення акційного оголошення
до 11:59:59 дня наступного за днем розміщення цього акційного оголошення.
4.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцю/Замовнику свою згоду на обробку його
персональних даних (використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), електронної адреси,
інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої особистої
інформації), з метою реалізації маркетингових та рекламних заходів відповідно до вимог чинного
законодавства України. На вимогу Виконавця/Замовника, Учасник зобов’язаний надати письмовий дозвіл на
обробку наданих ним персональних даних, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення
(фотографії), іншої інформації з його профілю в Спільноті ТМ «OLX Україна» в соціальних мережах
Facebook та Vkontakte, а також на Сайті.
4.3. Переможці визначаються наступним чином:
4.3.1. Заохочення Першого рівня
Розіграш, а саме визначення Переможця, що здобуде право на отримання одного з Заохочень Першого Рівня
передбачених п.5.2.1. даних Правил, здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору
«Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки серед
Учасників, які виконали умови, зазначені в п. 4.1.1 цих Правил. Розіграші Переможців, що отримують
право на отримання Заохочень Першого Рівня відбуваються щодня протягом терміну проведення Акції всього 30 (тридцять) Переможців.
4.3.2. Заохочення Другого рівня
Розіграш, а саме визначення Переможця, що здобуде право на отримання одного з Заохочень Другого Рівня
передбачених п.5.2.2. даних Правил, здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору
«Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки серед
Учасників, які виконали умови, зазначені в п. 4.1.2 даних Правил.
Розіграші Переможців, що отримують право на отримання Заохочень Другого Рівня відбуваються в останній
день кожного з Періодів Акції, що зазначені в п. 2.2. даних Правил - всього 4 (чотири) Переможців.
4.3.3. Заохочення Третього рівня
Розіграш, а саме визначення Переможця, що здобуде право на отримання одного з Заохочень Третього Рівня
передбачених п.5.2.3. даних Правил, здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору
«Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки серед
Учасників, які виконали умови, зазначені в п. 4.1.3 даних ПравилРозіграш Переможця, що отримує право на
отримання Заохочення Третього Рівня відбувається 31 березня 2017 року - всього 1 (один) Переможець.
4.4. Результати визначення Переможців Акції за допомогою сервісу random.org фіксуються Виконавцем та
відображаються на Сайті.
4.5. Учасник Акції, що отримав право на отримання Заохочення, має право приймати участь у наступних розіграшах
Заохочень протягом терміну проведення Акції.
4.6. Під час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень, також формується
резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список») з 5 (п’яти) інших Учасників Акції (надалі за
текстом – «Резервні переможці»), що були наступними в списку Переможців (5 наступних після першого,
імен у списку, обробленому за допомогою сервісу random.org), які взяли участь в Акції та виконали умови
зазначені в цих Правилах.
Такі «Резервні переможці» матимуть право претендувати на отримання Заохочення, у разі:
- неможливості представникам Виконавця зв’язатися з Переможцем Акції;
- неможливості вручення (отримання) заохочення Переможцю з підстав ненадання/надання в неповному
обсязі документів та інформації згідно положень п.6.1 даних Правил, та/або надання недостовірної
інформації/документів, та/або надання вказаних документів та інформації з порушенням строку
передбаченого п.6.1 даних Правил;
- відмови Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції, від права на отримання Заохочення
4.7. Замовник/Виконавець Акції залишають за собою право збільшувати або зменшувати кількість Переможців Акції.
5. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ

5.1. Заохочувальний Фонд Акції обмежений. Його кількість може бути змінена Замовником\Виконавцем
Акції.
5.2.Заохочувальний Фонд включає такі Заохочення:
5.2.1. Заохочення Першого рівня, а саме: Xiaomi 4K Mi Box 3 2/8GB (Міжнародна версія) (MDZ-16-AB),
Гіроборд GYRO F1 Series 2 6.5" Hip-Hop (F1Hip hop), Аккумуляторна дрель-шуруповерт Bosch PSR 1080 Li-2
(06039A2101), Відеокамера GoPro HERO4 Session Standard, Мультиварка PHILIPS HD4734/03, Набір для
пікника Time Eco TE-416 Picnic, Портативна батарея УМБ Global 12000 mAh White, Ноутбук HP 250 G5
(X0P75ES) Black, Рюкзак для ноутбука Case Logic Huxton 15.6”, Велосипед Ghost Sona 2 L 2016 , LEDТЕЛЕВІЗОР LG 32LH570U, Робот-пилосос Top Technology MOP-16, Подарунковий сертифікат PANDORA на
придбання ювелірних прикрас та аксесуарів до 2000 гривень, Туристична палатка Totem Tepee, Квадрокоптер
Skytech TK107W 2.4 Ghz Cam Smart Connect 6 Axis Black, ПЛАНШЕТ APPLE IPAD MINI RETINA WI-FI
32GB, Посудомийна машина WHIRLPOOL ADP 100 WH, СМАРТФОН APPLE IPHONE 7 32GB,
Відеореєстратор Aspiring Alibi 1 (AL10515A), Подарункова карта Будинок іграшок номіналом 2000 грн,
Блендер BRAUN MQ535 SAUCE, Мангал розкладний Mousson Prometeo Q 8 VBR, Автомобільна мінімийка
Karcher K 5, Sony PlayStation 4 Slim 500GB, Окуляри віртуальної реальності Samsung Gear VR, Гамак
Ranger Rdream, Комплект туристичних меблів Ranger Rlite, Кавоварка DELONGHI EC 146 B, , Фітнес-трекер
Xiaomi Mi Band 2 OLED Blue.
Всі перераховані Заохочення в кількості 1 (одна) шт., всього 30 (тридцять ) шт..
5.2.2. Заохочення Другого рівня, а саме: Вертикальний пилосос Karcher VC 5 PREMIUM – всього 4 (чотири)
шт.
Заохочення Другого рівня надається Партнером Акції
5.2.3. Заохочення Третього рівня, а саме: Ноутбук Apple MacBook Air 13" – всього 1 (одна) шт.
5.4. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання даних Правил.
5.5. Замовник\Виконавець Акції залишають за собою право збільшити або зменшити Заохочувальний фонд
Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.
5.6. Замовник
залишає
за
собою
право
самостійно
визначати
постачальників
Заохочень.
5.7. Кількість Заохочень обмежена кількістю, визначеною у 5.2 цих Правил. Вартість та інші параметри і
характеристики Заохочень визначаються на розсуд Замовника й можуть не збігатись з очікуваннями
Учасників. Заохочення Акції можуть відрізнятись від їхніх зображень у рекламних матеріалах (друкованих,
телевізійних, Інтернет тощо).
5.8. Заміна Заохочень будь-яким іншим благом (в т.ч. іншим подарунком / Заохоченням) по бажанню
Переможця Акції не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
5.9.
Заохочення, яке підлягало врученню Учаснику, що здобув право на отримання Заохочення за
результатами Акції, але не виконав усіх умов цих Правил, або будь-яким іншим чином (відсутність
можливості скористатися Заохоченням, відсутність необхідних документів та умов для використання
Заохочення та ін. умови і факти, що унеможливлюють реалізацію Переможцем свого права на Заохочення)
втратив право на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Акції на власний розсуд.
5.10. Інформація про здобуття права на Заохочення буде відправлена електронним листом на e-mail адресу
Учасника, зазначену ним при реєстрації в якості користувача Сервісу olx.ua
6. ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1. Якщо Учасник став Переможцем Акції, він отримає протягом 3 (трьох) календарних днів з дати
оголошення Переможців, згідно п.4.3, електронний лист e-mail адресу Учасника, зазначену ним при
реєстрації в якості користувача Сервісу olx.ua. Після отримання електронного листа Учасник повинен надати
Виконавцю документи\інформацію у відповідь на електрону адресу olx.promo@grapeukraine.com, а саме:
- П.І.Б.
- скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України; копія паспорта повинна бути чіткою та
не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
- скановану копію Облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний номер); копія
повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
- заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс;
- контактний (мобільний) номер телефону;
6.2. Заохочення (перелік яких зазначений у п.5.2 даних Правил) надсилається Переможцю Акції, який
виконав усі умови цих Правил, поштою на відповідне поштове відділення за вказаною адресою та іменем, які
Переможець надав згідно п.5.1 цих Правил. Заохочення надсилається протягом 30 (тридцяти) календарних
днів з моменту підтвердження наданих Переможцем документів\інформації.
6.3. Після
отримання документів\інформації згідно п.6.1 цих Правил, Виконавець перевіряє надані
Переможцем документи\інформацію. Інформація про підтвердження або ж відхилення наданих Переможцем
документів\інформації повідомляється йому шляхом електронного листа на власну електронну пошту через
яку Учасник авторизувався, не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день з моменту розгляду Виконавцем. У

разі виявлення некоректності наданих Переможцем документів\інформації (хоча б по одному із підпунктів
п.6.1. цих Правил) право на отримання Заохочення таким Переможцем може бути відхилено. Якщо
Виконавцю
буде
необхідно
уточнити
певну
інформацію
щодо
Переможця,
час
розгляду
документів\інформації збільшується до моменту відповіді Переможця та надання ним необхідної інформації,
але не довше, ніж 10 (десять) календарних днів.
Заявку може бути відхилено у наступних випадках:
- Переможець надав документи\інформацію не у відповідності до положень п.6.1. даних Правил;
- при недотриманні умов цих Правил.
Цей перелік не є вичерпним.
Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником\Переможцем
Акції документів\інформації. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та
інших служб зв’язку.
6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації\документів є
необхідною умовою для отримання Заохочення.
6.5. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від
Замовника\Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних
систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може
бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених
ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однією зі сторін (війна, теракти, блокада,
страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Виконавець звільняється від виконання своїх
зобов’язань на час дії зазначених обставин, а таке Заохочення використовується Замовником\Виконавцем на
власний розсуд.
Заохочення не може бути надіслано Переможцям, які проживають на території України, що визнана як
тимчасово окупована або на території, де внаслідок ведення бойових дій не працює представництво
кур’єрської служби, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції або відповідне відділення
УкрПошти. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу.
У випадку, якщо Переможець, який отримав право на отримання Заохочення не надасть іншу, можливу для
доставки, адресу протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оголошення Переможців, такий учасник
втрачає своє право на отримання Заохочення, і не має права на будь-яке відшкодування з боку Замовника або
Виконавця.
6.6. Заміна Заохочення будь-яким іншим матеріальним чи нематеріальним благом не допускається.
6.7. Відповідальність Замовника та Виконавця не виходить за межі кількості та вартості Заохочень, вказаних
у цих Правилах.
6.8. Замовник та Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у
випадку якщо Переможець, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими
цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені
даними
Правилами.
6.9. Замовник та/або Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Переможцю, якщо такий
Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від
Замовника
та/або
Виконавця
будь-якої
компенсації.
6.10. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання наданих
Заохочень Переможцям після їх одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що
надані третіми особами, за неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин,
а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
6.11. Замовник та Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення. Замовник та Виконавець не беруть на себе
відповідальності
за
визначення
прав
сторін
у
будь-яких
суперечках.
6.12. Отримання Заохочень передбачено тільки для Переможців, та не може розглядатися як грошове
зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди.
6.13. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочення, а також відповідальність
за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.
Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
6.14. За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і Замовника\Виконавця, Учасник Акції
може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом.
6.15. Не дозволяється використовувати Сайт в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати
інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної
особи,
так
і
групи
осіб.
6.16. При користуванні Сайтом Учасникам Акції та відвідувачам Сайту забороняється використовувати
матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити
нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб;
містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи
релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого
поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний характер; іншим чином

порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде
блокуватися модератором Сайту і буде видаленим з Сайту.
6.17. У випадку, якщо Переможець, який отримав право на отримання Заохочення не виконав умови п 6.1. цих Правил,
такий Переможець позбавляється права на отримання Заохочення. У випадку, якщо Переможець позбавляється права
на отримання Заохочення, право на отримання Заохочення набуває наступний Учасник відповідно до п.3.6. цих
Правил.
7. ПРАВОВІ УМОВИ
7.1. Участь в Акції, означає згоду з даними Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує
свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про
наступні акції Замовника тощо, Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМСповідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні акції Замовника, попередньо повідомивши Замовника
про таке рішення у письмовій формі, шляхом відправлення такого повідомлення на електрону адресу
Замовника за адресою olx.promo@grapeukraine.com
7.2. Беручи участь в Акції Учасник тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних
Замовнику і Виконавцю, що не потребує письмового підтвердження.
7.3. Замовник\Виконавець Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками. Учасники
погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали і за їх
відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання
зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що
виникли в зв'язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.
7.4. Замовник\Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в
Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник\Виконавець не несе відповідальність і не
робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінності для Учасника
Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і
т.п. Замовник\Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені
Замовнику\Виконавцю, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту або порушення даних
правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник\Виконавець не
несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник\Виконавець був
попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних,
нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання
Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб,
що використовують Сайт.
7.5. Виконавець Акції здійснює виконання податкових зобов'язань щодо Заохочення відповідно до чинного
законодавства України.
7.6. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні
операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні
контролю з боку Замовника\Виконавця обставини.
7.7. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Замовник\Виконавець має право на
свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання
сервісів
Сайту.
7.8. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність,
пов'язані з Сайтом, належать Замовнику та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту,
обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники Акції не
отримують.
7.9. Дозволяється друкувати\пересилати інформацію та зміст Сайту тільки в особистих, некомерційних цілях.
7.10. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником\Виконавцем відповідно до
вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника\Виконавця є остаточним і не підлягає
оскарженню.
7.11. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
7.12. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за інші обставини, не залежні від їх волі.
8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим надає Змовнику та Виконавцю, який діє від імені
Замовника свою повну згоду на обробку його персональних даних (використання його імені, прізвища,
зображення (фотографії), електронної адреси, інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища,
зображення (фотографії), іншої особистої інформації) (даних, що не становлять особливий ризик та не
підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації маркетингових та рекламних
заходів відповідно до вимог чинного законодавства України, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з
рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «OLX », і т.д. В розумінні Закону
України «Про захист персональних даних» Замовник\Виконавець володіють персональними даними, що
будуть оброблені, в процесі проведення даної Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду
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самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його
персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства
щодо захисту його персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Замовнику\Виконавцю не
зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю
участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про володіння Замовником\Виконавцем персональних
даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, визначені ст. 8 Законом України «Про захист
персональних даних», мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.2. Для отримання Заохочення в рамках даної Акції Переможець має надати Виконавцю
документи\інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в даній
Акції Учасник підтверджує вірність наданих документів\інформації та згоду на її подальше використання
так,
як
це
вказано
у
цих
Правилах.
8.3. Виконавець та Замовник гарантують, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації,
вони будуть дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої
інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її
лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством
України.

