




• Організатором буде складено перелік ID номерів, що є порядковими номерами Учасників відповідно 

до сформованого Організатором переліку Учасників з актуалізованими номерами телефонів та даними, 

зазначеними в п. 2.3.2, які в період проведення Акції виконали Умови акції; 

• 3 відповідного переліку Учасників Акції Організатором «12» липня 2021 року (далі - Дата проведення 

розіграшу) за допомогою генератора випадкових чисел Інтернет-сайту random.org буде визначено 60 

(шістдесят) ID-порядкових номерів Переможців. У разі непрацездатності Інтернет-сайту за адресою 

random.org в дату, зазначену в цьому абзаці, Організатором для визначення Переможця може бути 

використаний альтернативний генератор випадкових чисел. 

• ID номера Учасників, починаючи з 51 (п’ятдесят першого) і далі будуть використані в разі, якщо 

початковий Переможець з якихось причин не зможе скористатися Подарунком (наприклад: відмовиться 

від отримання Подарунку, не буде відповідати цим Умовам, не вийде на зв'язок з Організатором тощо). 

2.4.2.1. Організатор має право перенести Дату проведення розіграшу, а також відмінити проведення 

розіграшу та/або змінити Умови акції. Повідомлення Учасників Акції про відповідні зміни шляхом 

публікації оновленої редакції цих Правил у відповідному розділі на сайті https://kivi.ua/ є належним та 

достатнім способом повідомлення Учасників про зміну7 Правил. 

2.4.3. Подарунковий фонд складається з: 

• Ігрова приставка SONY PlayStation 4 1TB (GTS+RC+HZD) + PS Plus - 10 (десять) шт.; 

• Портативна акустика JBL Charge 4 Чорний (JBLCHARGE4BLK) - 20 (двадцять) шт.; 

• Фітнес-трекер ХІАОМІ Amazfit Band 5 Olive – 28 (двадцять вісім) 

• Фітнес-трекер ХІАОМІ Amazfit Band 5 (orange) - 2 (дві) шт.; 

Всього у кількості 60 (шістдесят) штук, по одному для кожного Переможця, визначеного випадковим 

чином у порядку, встановленому у п. 2.4.2. цих Умов. 

2.4.4. Подарунки, отримані Учасниками, не підлягають поверненню, обміну7, виплаті номіналу7 

готівкою. Передача права на отримання Акційної винагороди третім особам не допускається. 

2.4.5. Учасник, якого буде визначено переможцем Акції щодо одного з Подарунків, які вказані в п. 

2.4.3 цих Правил, зобов’язаний у строк до 2 (двох) робочих днів від дня отримання запиту від 

представника Організатора Акції надати/повідомити, шляхом відправлення, наступних документів та 

інформації: 

• копію паспорту громадянина України (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й 

яким органом видано паспорт або копію паспорту у формі ID-картки); 

• копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності), або копію 

сторінки паспорта громадянина України із відміткою про відмову від одержання реєстраційного 

номеру платника податків; 

• інформацію для здійснення зв’язку з Переможцем (адресу електронної пошти та номер 

телефону); 

• адресу, на яку7 Учаснику будуть відправлені документи, які повинні бути підписані і повернуті 

Учасником протягом 3 (трьох) календарних днів з дати отримання, з метою належного 

оформлення передання Подарунків згідно вимог податкового законодавства. 

2.4.6. У разі повного або часткового порушення даного зобов’язання Учасником Організатор має право 

розпорядитися подарунковими сертифікатами на власний розсуд, зокрема, передати іншому Учаснику 

акції. 

2.4.7. Подарунок буде відправлений переможцю протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання 

переможцем усієї інформації, яка передбачена п. 2.4.5. 

2.4.8. Організатор має право змінити перелік Подарунків. Зовнішні та якісні характеристики 

Подарунків можуть відрізнятися від зображень, використаних у рекламних матеріалах щодо 

інформування про проведення Акції. З метою реалізації прав, визначених в Законі У країни «Про захист 

прав споживачів», Учасник зобов’язується звертатися до виробника (імпортера), продавця або третьої 

особи, що бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідного 

https://kivi.ua/







