
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 
РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ ВІД ТОВ “ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ” “Спекотна Акція – отримуй подарунки, про 

які мрієш” 
з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2021 року (далі - Правила) 

 
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ» (далі - 
ТОВ «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ»), місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 30д, офіс 
301 (далі в тексті - "Організатор"). 
 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Учасниками акції можуть бути повнолітні громадяни України (далі - "учасник акції"/"учасники акції"). 
 

3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться на всій території України, окрім зони проведення ООС та  території Автономної Республіки 

Крим в період з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2021 року . 
3.2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ: оформити кредит у період дії акції з 01 липня 2021 року по 31 серпня 2021 року на 

суму не менше 2000гривень.  
  

4. ПОДАРУНКИ АКЦІЇ 
4.1.Список подарунків акції: 

• 8 подарункових сертифікатів інтернет-магазину Розетка 
номіналом 2000грн. 

4.2. Кількість подарунків обмежена та становить вищевказану кількість. 
4.3. Вартість, модель, розмір, колір, інші параметри та характеристики подарунків визначаються на розсуд 
Організатора й можуть не збігатися з очікуваннями учасників акції. Подарунки акції можуть відрізнятися від їхніх 
зображень у рекламних матеріалах (друкованих, аудіовізуальних, Інтернет і т.п.). 
 

5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
5.1. Для кожного розіграшу формується окремий список кредитів, які відповідають умовам конкретного 

розіграшу, їм присвоюється унікальний номер в таблиці. Для визначення переможця використовується сайт 
https://randomorg.ru/.  
5.2. Організатор гарантує об'єктивність при визначенні переможців акції. Рішення Комісії є остаточним й 
оскарженню не підлягає. 
5.3. Основний список переможців акції Організатор опублікує на сайті у розділі «Акції», та проінформує 
переможців акції про результати рекламної акції й умови одержання подарунків до  20.09.2021 р. за телефоном 
або СМС , номер якого учасник акції вказав у заяві на видачу кредиту, а також повідомляють переможцям акції 
контактну інформацію Організатора. 
5.4. У випадку відсутності можливості у ТОВ «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ» зв'язатися із переможцем акції 
за телефоном, зазначеним в заяві на видачу кредиту, Організатор може відправити письмове повідомлення на 
адресу, зазначену в заяві на видачу кредиту, та/або у випадку відмови переможця акції від отримання подарунку, 
у результаті чого, один або декілька подарунків залишаться нерозподіленими між учасниками з Основного списку 
імен переможців акції, подарунки можуть бути розподілені Організатором між учасниками акції з Резервного 
списку імен переможців акції послідовно, починаючи з номера 1 у Резервному списку імен переможців акції, у 
строки, затверджені Організатором на власний розсуд. 
 

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ 
7.1. Подарунок може отримати учасник акції, за умови відповідності вимогам Розділу 3. цих Правил. 
7.2. Для отримання подарунків переможцю акції необхідно: 
7.2.1. Підтвердити свою особу оператору, що проінформує переможця про перемогу в акції. 
7.2.2. За умови успішного контакту Оператора ТОВ «ФЛЕКСІБЛ ФАЙНЕНШЛ СОЛЮШНЗ» із переможцем акції за 
контактами, що зазначені в заяві на отримання кредиту,  подарунки  будуть відправлені переможцям акції Новою 
Поштою з 10.07.2021р. по 20.09.2021 р, на адресу відділення Нової Пошти, що визначить переможець.  
7.2.3. Право на отримання Подарунку зберігається за переможцем акції протягом 5 днів після повідомлення про 
можливість отримати зазначений подарунок.  
7.2.4. Обов’язковою умовою отримання Подарунків є підписання бухгалтерської відомості, яка буде 
запропонована уповноваженим представником Нової пошти переможцю акції. В разі непідписання та/або 

https://randomorg.ru/


відмови від підписання бухгалтерської відомості Подарунок уповноваженим представником Нової пошти не 
передається переможцю акції та повертається Організатору. 
7.5. Неявка переможця акції  відділення Нової пошти для отримання Подарунку у строк, визначений п.7.4. цих 
Правил, означає відмову від отримання Подарунку. При цьому, Подарунок повертається Організаторові, 
Організатор розпоряджається ним на власний розсуд. Повторне розсилання Подарунків  не здійснюється. 
7.6. Організатор не несе відповідальності за: 
7.6.1. Технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку, що використовуються під час 
проведення акції. 
7.6.2. Неотримання переможцями акції подарунків акції з вини поштової служби, а також з причини зазначення  
переможцем акції неправильної, неповної та/або не оновленої адреси. 
7.6.3. Невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками акції своїх обов'язків, передбачених цими Правилами. 
 

8. ІНШІ УМОВИ 
8.1. Організатор не вступає в суперечки між учасниками акції щодо визнання учасників акції претендентами на 
отримання подарунків акції. 
8.2. Відповідальність Організатора не виходить за межі подарунків акції, зазначених у цих Правилах. Подарунки 
акції обміну й поверненню не підлягають. Подарунки акції не видаються в грошовому еквіваленті або у вигляді 
інших благ, не передбачених цими Правилами. 
8.3. Організатор акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо подарунків акції, після отримання 
подарунків переможцями акції. Відповідальність за якість/гарантійне обслуговування продукції, що є подарунком 
акції, несе безпосередній виробник такої продукції.  
8.4. Подарунки акції, які залишилися не врученими, у зв'язку з тим, що учасники акції не виконали умови цих 
Правил, використовуються на розсуд Організатора. У випадку, якщо переможець акції з певних причин не може 
отримати подарунок особисто, такий переможець не має права передати/поступитися подарунком акції третій 
особі. У такому випадку подарунок акції використовується на розсуд Організатора. 
8.5. Організатор акції не відповідає за неможливість учасника акції отримати/використати подарунки з певних 
причин (у т.ч. внаслідок форс-мажорних обставин, внаслідок не надання переможцем Акції необхідних 
документів, відсутності в переможця акції оригіналу паспорта й довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номера тощо). 
8.6. Оподаткування подарунків акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 
8.7. Учасники акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації. 
8.8. Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники акції підтверджують свою згоду на збір, 
зберігання, використання, обробку й поширення даних для цілей акції Організатором й уповноваженими ними 
особами, які будуть вживати необхідних заходів для  захисту персональних даних учасників акції від 
несанкціонованого розголошення. 
8.9. Своєю участю в акції всі учасники акції повністю погоджуються із цими Правилами і зобов'язуються їх 
виконувати.  

 


