
ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВАЦІЇ «МІКСУЙ ЯК ШЕФ!» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
1.1.  Організатором Активації (надалі – Активація) є ТОВ «ГРУП СЕБ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34474821, 

місцезнаходження Україна, 02121, м. Київ Харківське шосе 201-203), (надалі – «Організатор»). 

1.2. Виконавцем Активації є ТОВ ТОВ "ПРОДИДЖІ ЕЙДЖЕНСІ" (ЄДРПОУ 39472420, 

місцезнаходження 03150, м. Київ,вул. Фізкультури 30В, (надалі – «Виконавець»). 

1.3. Це Положення про проведення Активації (надалі – Положення) визначає порядок і умови 

проведення даної Активації з метою просування товарів та продукції Організатора Активації, що 

випускається під знаком для товарів та послуг (ТМ)  «Tefal» (надалі - Продукція). 

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВАЦІЇ: 
2.1. Загальний Період проведення Активації з 07 січня 2018 року  (14:00:00 год) та триває по 10 лютого 

2019 року (24.00.00год), що включає в себе: 

5 періодів активації: 

- з 07 січня 2018 року (14:00:00 год) та триває по 13 січня 2018р. включно (24.00.00год); 

- з 14 січня 2018 року (14:00:00 год) та триває по 20 січня 2019р. включно (24.00.00год); 

- з 21 січня 2019 року (14:00:00 год) та триває по 27 січня 2019р. включно (24.00.00год); 

- з 28 січня 2019 року (14:00:00 год) та триває по 03 лютого 2019р. включно (24.00.00год); 

- з 04 лютого 2019 року (14:00:00 год) та триває по 10 лютого 2019р. включно (24.00.00год); 

2.2. період отримання Заохочень активації: 

з 15 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року. 

2.3. Активація проводиться на території України у глобальній мережі Інтернет на веб-сайті 

http://multivarki-tefal.com.ua/ (надалі – Сайт). Виключення становить АР Крим та території на яких 

органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження та на території 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, в зоні проведення ООС. 

2.4. В Активації можуть приймати участь усі дієздатні громадяни України та особи, що прирівнюються 

до них, які досягли 18-річчя, проживають на території України та зареєстровані на Сайті (надалі – 

Учасники Активації). 

2.5. Беручи участь у Активації, Учасник Активації не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з 

участю у такій Активації. Фонд Заохочень Активації не формується з внесків Учасників Активації. 

2.6. Організатор/Виконавець не отримують жодної винагороди від Учасників Активації за їх участь в 

Активації. Активація не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 

конкурсом, ці Положення не є публічною обіцянкою винагороди. 

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКТИВАЦІЇ: 
Протягом Періоду проведення Активації, Учасникам Активації на Сайті буде доступна гра. 

 

3.1. Для участі у Активації, Учаснику необхідно протягом періоду проведення Активації вчинити наступні 

дії у їх сукупності: 

3.1.1.  Пройти авторизацію через Facebook; 

3.1.2. Зіграти у гру, наступним чином: кожного дня, впродовж кожного з періодів, зазначених в п. 2.1. 

Учасник має 3 (три) спроби на проходження 5 (п’яти) етапів гри, що полягають у правильному виборі 

інгредієнтів страви за рецептом бренд-шефа Володимира Ярославського та складання їх у Мультиварку. 

3.1.3. У випадку, якщо Учасник використав 3 (три) спроби та не пройшов всі 5 (п’ять) етапів, він може  

3.1.4. повернутись у гру наступного дня та почати з того етапу на якому помилився минулого разу. 

3.1.5. У разі вдалого проходження всіх 5 (п’яти) етапів, Учасник отримує віртуальний ковпак шеф-кухаря,  

3.1.6. повинен поділитись своїм результатом гри за допомогою Facebook, для отримання подальшої 

можливості приймати участь у Активації. Це є обов’язковою умовою для подальшої участі у визначенні 

Переможця Активації. 

3.1.7. У відповідній формі залишити свої особисті дані для зв’язку у випадку необхідності та набути право 

на участь у визначенні Переможця Активації та отримання Заохочення Активації. 

3.2.  Право на участь у визначенні Переможця Активації та отримання Заохочення Активації здобувають  

усі Учасники Активації, що належним чином виконали умови даних Положень. 

3.3. Кожний Учасник Активації, що пройшов всі 5 етапів має право отримати Заохочення Активації лише 

один раз протягом 1-го періоду.  
3.4. У випадку виявлення факту підробки Учасником Активації або отримання вигоди з підробки процесу  

реєстрації на Сайті/ приєднання до Спільноти/ повторного коментування активаційної публікації або 

інших умов Активації, порушення Учасникам Активації даного Положення, деструктивних дій або дій 

вчинених з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка 

може бути пов'язана із даною Активацією, такий Учасник Активації визнається Порушником. За рішенням 



Організатора Активації, Порушник втрачає право на подальшу участь у Активації та/або на участь у 

визначенні Переможців Активації та/або на отримання Заохочення Активації. 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКТИВАЦІЇ: 
4.1. Визначення Переможців Активації проводиться Виконавцем поетапно за участі представників 

Організатора Активації одразу після встановлення факту наявності Виграшної публікації, наступним 

чином: 

- за результатами періоду активації з 07.01 по 13.01  переможці будуть відомі  та розміщені на сайті 

14.01.2019 р. до 18-00  

- за результатами періоду активації 14.01-20.01 переможці будуть відомі та розміщені на сайті 

21.01.2019 р. до 18-00 

- за результатами періоду активації 21.01-27.01 переможці будуть відомі  та розміщені на сайті 

28.01.2019 р. до 18-00 

- за результатами періоду активації 28.01-03.02 переможці будуть відомі  та розміщені на сайті 

04.02.2019 р. до 18-00  

- за результатами періоду активації 04.02-10.02 переможці будуть відомі  та розміщені на сайті 

11.02. 2019 р. до 18.00.00 год.  

4.2. Визначення Переможців проводиться з використанням безкоштовного Інтернет-сервісу random.org 

шляхом випадкового відбору 2-х (двох) Учасників Активації кожного з періодів серед усіх Учасників, 

які належним чином виконали умови цих Положень та не визнані Порушниками (надалі – 

«Переможець»). Переможець Активації здобуває право на отримання 1 (одного) Заохочення Активації 

(надалі – Заохочення). Загальна кількість Переможців за результатами кожного з періодів проведення 

Активації – 2 (дві) особи.  

4.3. Учасники Активації, що не визнані Переможцем Активації, не здобувають права на отримання 

Заохочення Активації, будь-яких інших заохочень та компенсацій. 

4.4. У разі визнання Переможця Порушником Положень, у разі неможливості вручення Заохочення не з 

вини Організатора/Виконавця Активації, у разі відмови Переможця від вручення Заохочення, а також 

у зв’язку з іншими обставини, визнаними п. 6.4. даних Правилами діючим законодавством України 

тощо, Переможець Активації втрачає здобуте право на отримання Заохочення Активації. У цьому 

разі Переможцем Активації, що здобуває право на отримання Заохочення, визнається Учасник 

Активації, що обраний у аналогічному порядку, вказаному у п. 4.1. даних Положень.  

4.5. Остаточні результати визначення Переможців Активації фіксуються Виконавцем Активації та 

відображаються у Протоколі. Результати проведення Активації, зафіксовані у Протоколі, є 

остаточними, що не підлягають оскарженню. 

 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕННЯ АКТИВАЦІЇ: 
5.1. Заохоченням Активації є: 

мультиварка RK901F32 – у кількості 5 шт. ( по одній на кожен період активації), 

мультиварка  RK901832 – у кількості 5  шт.( по одній на кожен період активації).  

5.2. Фонд Заохочення Активації складається за рахунок Організатора Активації і використовується 

виключно для вручення Заохочень Переможцям Активації, що здобули на них право.  

5.3. Заохочення Активації можуть відрізнятися від фото, розміщених у Спільноті та/або рекламних 

матеріалах про Активацію. Організатор Активації має право замінити/змінити види/склад Заохочень 

в односторонньому порядку без попередження Учасників Активації. 

5.4. Грошові еквіваленти Заохочення не видаються. 

 

6. ПОРЯДОК, УМОВИ І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКТИВАЦІЇ: 

6.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту визначення Переможця Активації Виконавець Активації 

повідомить Переможця Активації про визнання його таким, шляхом надсилання електронного 

повідомлення на особистий профіль Переможця на Сайті та шляхом оприлюднення інформації щодо 

Переможця у Спільноті. Моментом отримання повідомлення вважається момент відправлення 

Організатором/Виконавцем Активації електронного повідомлення. 

6.2. Для отримання Заохочення Активації Переможець зобов′язаний у 7-денний строк зв’язатися з 

Виконавцем Активації та підтвердити свою згоду та можливість отримати Заохочення Активації, 

адресу постійного місця проживання та контактний телефон, а також надіслати на поштову адресу 

Виконавця Активації копію дійсного паспорта громадянина України (усі сторінки з записами); копію 

картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовилися від 

ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого 

органу. Вказані відомості і документи надаються з метою нарахування і перерахування до 
відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України. Переможець 

Активації несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації. 

6.3. Заохочення Активації Переможці зможуть отримати до 28.02.2019 року за допомогою поштової 

служби «НОВА ПОШТА», за рахунок відправника, при дотриманні ними умов зазначених у п.6.2 

даних Положень. 



6.4. Переможець Активації автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Активації 

без будь – яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення Активації у таких 

випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини: 

6.4.1. У разі не можливості зв’язатися з Переможцем Активації для повідомлення про визнання 

його Переможцем Активації та/або підтвердження можливості отримання Заохочення 

Активації, з не залежних від Організатора/Виконавця Активації причин; 

6.4.2. якщо Переможець Активації не вчинить дій, передбачених у п. 6.2. даних Правил у їх 

сукупності та інших зобовязань, передбачених даними Правилами; 

6.4.3. якщо Переможець Активації заявив про свою відмову від отримання Заохочення Активації 

будь – яким зручним для нього способом; 

6.4.4. у разі не можливості ідентифікувати Переможця Активації; 

6.4.5. у разі визнання Переможця Активації – Порушником; 

6.4.6. у разі не належного виконання умов даних Правил. 

 

 

7. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКТИВАЦІЇ:  
7.1. Всю інформацію про Активацію можна отримати за адресою http://multivarki-tefal.com.ua/. 

7.2. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочення Активації, а також 

відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець Активації.  

7.3. Учасник/Переможець Активації, підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення 

Організатором Активації (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням 

Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження отриманих від 

Учасника/відповідного Переможця Активації даних, в тому числі - персональних, з дотриманням 

необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на 

безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Активації, з 

маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство 

України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, 

прізвища, 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 фото) в засобах масової інформації, будь-яких 

друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом 

та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором/Виконавцем Активації та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди 

розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про 

захист персональних даних”. Повідомлення про збір, використання, зберігання та реєстрацію 

персональних даних надсилається в електронній форм. 

7.4. Організатор Активації має право будь-який момент одноособово змінити Положення Активації. 

7.5. Організатор/Виконавець Активації не має інших зобов’язань перед Учасниками/Переможцями 

Активації, окрім вручення Заохочень Активації особам, що здобули на них право. 

7.6. Беручи участь у Активації, Учасник Активації підтверджує повне розуміння умов даних Положень 

та повністю погоджується з ними.  

7.7. Організатор Активації має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних 

Положень. 

 

 


