Офіційні правила рекламної Акції компанії «Kraus Україна» під умовною
назвою «Хочеш з нами на Майамі» (надалі Правила Акції та Акція відповідно).
1. Загальні положення
1.1. Замовником / Виконавцем Акції є «Kraus Україна» адреса:
Для виконання обов’язку за даними Правилами Акції Виконавець має право залучати
третіх осіб, залишаючись при цьому в повному обсязі відповідальним за порядок,
строки та якість виконання своїх обов’язків.
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є інформування потенційних клієнтів та реклама бренду
Kraus
2.2. Офіційні правила Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті
http://kraus.com.ua/news/
3. Період та територія проведення Акції
3.1. Акція триває з 1.08 по 30.09 включно (далі – «Період проведення Акції»),
визначення переможців та їх оголошення відбудеться 2.10.2017 року.
3.2. Акція проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих
територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція (далі –
«Територія проведення Акції»).
4. Учасники Акції
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент
проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
4.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати участь:
– працівники Замовника, Виконавця та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти,
брати, сестри, батьки);
– власники та працівники рекламної агенції та партнерів, залучених до організації та
проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);
– іноземці та особи без громадянства.
4.3. Обмеження дієздатних та недієздатних осіб до участі в Акції здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
5. Подарунковий фонд Акції
5.1. Подарунками Акції (далі – «Подарунок» або «Подарунки») для Учасників, які взяли
участь в Акції відповідно до умов розділу 6 даних Правил, є:
5.1.1. Кожен учасник акції, який оформив замовлення на суму від 12 600 грн. одним
чеком, отримує персональну знижку на наступну покупку на офіційному сайті Kraus.
Головний приз - компанія Kraus оплачує відпочинок і проживання з 10.10 по
15.10.2017 в готелі «Four Points by Sheraton Miami Beach»
(http://www.fourpointsmiamibeach.com).
5.2. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна Подарунків Акції
грошовим еквівалентом або будь-яким іншим подарунком не допускається.
5.4. Відповідальність Замовника та Виконавця обмежується вартістю та кількістю
Подарунків, передбачених даними Правилами. Замовник та Виконавець Акції не

несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання Подарунків
Учасниками Акції після їх одержання (наприклад, за неможливість Учасників з будьяких причин скористатись наданими Подарунками Акції, а також за можливі наслідки
використання таких Подарунків Акції, в тому числі за дії переможців та осіб, що їх
супроводжують під час користування Подарунками). Всі деталі Подарунків (а також
самі Подарунки) можуть змінюватися Виконавцем на свій розсуд і без узгодження з
переможцями.
5.5. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та
обов’язкових платежів до бюджету стосовно операцій з вручення Подарунків несе
Виконавець Акції.
6. Порядок участі в Акції
6.1. Для участі в Акції особам, які відповідають вимогам, викладеним в розділі 4 цих
Правил, Протягом Строку проведення Рекламної Акції Учаснику необхідно придбати
будь-яку продукцію на суму від 12 600грн в інтернет-магазині kraus.com.ua, що
підтверджується наявністю оригіналів розрахункових документів (товарних чеків) на
яких буде відображено номер замовлення за якими і буде обрано переможця Акції та
дата і час які співпадають з періодом проведення акції.
6.3. Особа, яка бере участь в Акції, має право брати участь в Акції необмежену
кількість разів протягом всього періоду Акції за умовами вказанами у пункті 6.1.
6.4. Учасник Акції надає Замовнику/Виконавцю права на використання його
персональних даних, фотографій, інтерв'ю або інших матеріалів про нього,
пов'язаних з його участю в Акції для цілей проведення Акції, а також при поширенні
рекламної інформації про Акцію на необмежений термін і без обмеження території і
без виплати будь-яких винагород.
6.5. Всі Учасники, які виконали умови п. 6.1. цих Правил та відповідають вимогам, що
надані в розділі 4, беруть участь у визначенні отримувачів Подарунку , визначеного в
п. 5.1.1 даних Правил.
6.5.1. Визначення Переможців Акції, які отримують Подарунок відбувається 2.10.2017
серед усіх Учасників Акції, що взяли участь в Акції в період з 1.08-30.09.2017 року.
6.5.2. Визначення Переможців Акції, що отримують Подарунки відбувається
автоматично шляхом випадкової вибірки за допомогою спеціального програмного
забезпечення через https://www.random.org/ у присутності комісії, що складається з
представників Замовника/ Виконавця. За результатами автоматичного визначення
Переможця складається протокол, який підписується відповідними членами комісії.
Замовник/ Виконавець залишає за собою право самостійно визначати склад комісії,
що бере участь у визначенні Переможців Акції.
6.5.3. Обраний Учасник Акції має підтвердити намір отримати Подарунок протягом 3
(трьох) календарних днів з дати визначення переможців, що отримали Подарунок.
Якщо підтвердження отримання Подарунку надходить по спливу вказаного періоду
Замовник/Виконавець Акції не несє відповідальності за неможливість скористатися
Подарунком з боку Учасника, і Учасник Акції не має право на отримання будь-якої
компенсації від Замовника/Виконавця проведення Акції, або третіх осіб, залучених

Виконавцем до проведення Акції. Для підтвердження отримання Подарунка
Переможець має надати копію свого біометричного закордонного паспорту або свого
закордонного паспорту. У випадку надходження відмови \ не підтвердження з боку
Учасника Акції від Подарунків протягом 3 (трьох) календарних днів з дати визначення
переможців або відсутності в обраного Переможця біометричного закордонного
паспорту або закордонного паспорту, Виконавець Акції проводить додаткове
визначення переможців для визначення іншого Переможця Подарунків Додаткове
визначення переможців проводиться серед тих учасників, які брали участь у
визначенні переможців, в якому став Переможцем учасник, що втратив право на
отримання Подарунків.
6.6. Після проведення визначення Учасників, які отримують Подарунки, його
Результати випадкової вибірки (за допомогою сервісу Random.org), що визначають
Переможця серед всіх учасників Акції, публікуються на сайті http://kraus.com.ua/news/
(не пізніше, ніж через один календарний день з моменту визначення). та
викладаються у відео-блогах соціальних мереж Facebook та Instagram.
6.7. Замовник/Виконавець Акції не компенсує вартості перельоту, харчування та
інших витрат Переможця Акції, пов’язаних з реалізацією Подарунків, а також не несе
відповідальності щодо відмови у отриманні Переможцем Акції візи, відсутності візи
або відсутності можливості отримати візу та/або біометричного закордонного
паспорту.
7. Порядок та строки отримання Подарунків Акції
7.1. Для отримання Подарунку Учасник Акції, що здобув право на Подарунок, повинен
протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту визначення його у якості Переможця
Акції, що має право на отримання Подарунку, відповісти на повідомлення про
перемогу, що надсилається Замовником/Виконавцем Акції через email-повідомлення
та надати наступні дані: А. Номер власного мобільного телефону; Б. Реально існуючу
та працюючу адресу електронної пошти, до якої Учасник Акції має безперешкодний
доступ; В. Надіслати на електронну адресу Замовника/Виконавця Акції
marketing@kraus.com.ua
скан таких документів Переможця Акції: копії паспорту: 1, 2, 3, 4 сторінок та сторінки з
актуальним місцем реєстрації), копію довідки про присвоєння індивідуального
податкового номера (реєстраційного номера облікової картки фізичної особи –
платника податків), копію свого біометричного закордонного паспорту або
закордонного паспорту. Зазначені вище скани документів повинні бути
достовірними, чіткими та розбірливими. Особи, які відмовилися від присвоєння
реєстраційного номеру облікової картки з релігійних чи інших переконань, мають
подати лише паспорт.
7.2. Подарунок вважається врученим з моменту передачі його особисто Переможцю.
7.3. У разі порушення Учасником Акції умов розділу 4 Правил Акції, або не виконання
Переможцем Акції порядку та строків отримання Подарунків за п. 7.1 даних Правил,
такий Переможець позбавляється права на отримання Подарунку. Виконавець Акції
проводить додаткове визначення переможців для визначення іншого Переможця.

Додаткове визначення переможців проводиться серед тих учасників, які брали участь
у визначенні переможців, в якому став Переможцем учасник, що втратив право на
отримання Подарунку.
7.4. Всі Подарунки в рамках даної Акції можуть бути отримані його Учасниками лише
на умовах цих Правил.
7.5. Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання подарунку в
наступних випадках:
а) якщо Замовник/Виконавець не зможе зв’язатися з Учасником можливими для
Замовника/Виконавця засобами з незалежних від Замовника/Виконавця причин;
б) якщо Учасник на час початку проведення Акції не був повнолітнім громадянином
України;
в) якщо Учасник, який здобув право на отримання подарунка, з причин, незалежних
від Організатора/Виконавця, не має можливості одержати подарунок;
г) якщо учасник є особою, зазначеною у пункті 4.2. цих Правил.
7.6. У випадку втрати права на отримання подарунку Учасник не має права на
отримання будь- якої компенсації від Замовника/Виконавця проведення Акції, або
третіх осіб, залучених Замовником/Виконавцем до проведення Акції.
8. Обмеження відповідальності
8.1. Виконавець та Замовник Акції не несє відповідальності за роботу мережі Інтернет,
провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких повідомлення про порядок
отримання Подарунку надійшли із запізненням до Переможців Акції.
8.2. Виконавець/Замовник Акції не несє відповідальності за неможливість отримання
Подарунку Учасником з яких-небудь причин, незалежних від Виконавця та/або
Замовника, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо Учасник Акції не
знаходиться за адресою, вказаною в особистому повідомленні для отримання
Подарунку. У такому випадку, Замовник Акції звільняється від відповідальності за
передачу Подарунку Учаснику, а Учасник автоматично позбавляється права на
отримання Подарунку.
8.3. Виконавець/Замовник Акції не несє відповідальності за подальше використання
Подарунку Учасником після його одержання та за неможливість Учасника
скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин.
8.4. Виконавець/Замовник Акції не несє відповідальності за наявність закордонного
паспорту, візи, грошових коштів тощо для використання Учасником Акції. Витрати на
оформлення паспорту, візи, харчування, перельоту тощо здійснюються особисто
Учасником, що отримав Подарунок даної Акції.
8.5. Виконавець/Замовник Акції не несє відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку
Замовника та Виконавця Акції обставини.
8.6. Виконавець/Замовник Акції підтверджують, що Facebook та інші соціальні мережі
не несуть відповідальність за порядок та умови проведення Акції перед Учасниками,
що Акція жодним чином не спонсорується, не рекомендується, не управляється і не

пов'язаний з Facebook та іншими соціальними мережами, що інформація, яка стала
відомою Виконавцю та Замовнику про Учасників Акції в рамках проведення Акції,
була надана Учасниками, а не адміністраторами соціальних мереж.
9. Інші умови
9.1. Виконавець/ Замовник Акції можуть вносити будь-які зміни та/або доповнення в
ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.
9.2. Ці Правила, а так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх
розміщення на сайті http://kraus.com.ua/news/
10. Персональні дані
10.1.Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник
Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою
участю в Акції.
10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і
повністю згоден з даними Правилами, що зобов'язується їх дотримувати, що він
ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що
добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Виконавцем
на їх власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та / або будь-який
інший метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового
дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).
10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з
правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що та інші треті
особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення
про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
10.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця Акції як власника /
розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Виконавця Акції як власника / розпорядника його персональних даних
уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
10.5.Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем Акції самостійно
або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою
збереження конфіденційності.
10.6. Виконавець/Замовник Акції не несе жодної відповідальності за захист
персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також
інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Виконавець/ Замовник Акції не несе
жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з
розміщення таких персональних даних.

