ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
акції під умовною назвою «Смакуй українське»
(далі за текстом – «Офіційні правила»)
1. Загальні умови:
1.1. Організаторами Акції є:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНЕК ПРОДАКШН», виробник
продукції під ТМ «Сан Саныч» та ТМ «Big Bob» (надалі – «Організатор 1 /Виконавець 1»).
Місцезнаходження Організатора 1: 49000, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.103, кабінет 205, код
ЄДРПОУ 39293714.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛУБ ЧІПСІВ», виробник продукції
під ТМ «Flint», «Chipster`s» та «Морські» (надалі – «Організатор 2 /Виконавець 2»). Місцезнаходження
Організатора 2: 49000, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.103, кабінет 203, код ЄДРПОУ 39368433.
1.2. Партнером Акції є:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Плюс ТБ», код ЄДРПОУ 42642803,
місцезнаходження м.Київ, вул.Кирилівська, 23, 04080, Україна (надалі – «Партнер»).
2. Список скорочень та пояснень:
Акція - рекламна акція під умовною назвою «Смакуй українське», що організована Організаторами, в
рамках якої Учасник акції натиснувши на монетку «Made in Ukraine» на сайті snack.in.ua, зможе
отримати безкоштовний доступ до «1 місяць Київстар ТБ у подарунок» на Сервісі Партнера.
Учасник акції – будь-яка повнолітня фізична особа з необхідним об’ємом дієздатності згідно
законодавства України, яка у період з 01.07.2022 року до 31.12.2022 року на сайті snack.in.ua отримала
код доступу до «1 місяць Київстар ТБ у подарунок», активувала його за допомогою номера мобільного
телефона.
Сервіс – Сервіс «Київстар ТБ», тобто сукупність технічних (програмно-апаратних) засобів та
інформації, яка відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах, розміщених на
серверах Партнера, якими володіє і/або які контролює Партнер, і за допомогою яких надає користувачам
можливість доступу до телевізійного контенту з використанням технології доставки відеосигналу
користувача через мережу Інтернет за допомогою Кодів.
Код – набір символів, який дозволяє Учаснику акції отримати доступ до Сервісу «Київстар ТБ».
3.
ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в межах, що
визначені чинним законодавством України, а також, населених пунктів, що розташовані в районах
проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
3.2. Акція проводиться у період з 01.07.2022 року до 31.12.2022р року (надалі — «Строк проведення
Акції»).
4.
ПРАВО НА УЧАСТЬ
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, яким на момент початку Акції виповнилося
18 років, крім:
а) працівників Організаторів, Партнера, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
б) власників, працівників чи представників організацій, які виробляють та/або реалізовують Товари
(продукцію під ТМ «Flint», «Chipster`s» та «Морські», ТМ «Сан Санич» та ТМ «Big Bob») та членів
їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
4.2. Учасник, який бере участь в Акції, цим підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім.
4.3. Організатори, Партнер Акції не зобов'язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність
Учасників Акції.
5.
УМОВИ АКЦІЇ
5.1. Для участі в Акції, Учаснику Акції необхідно зайти на сайт snack.in.ua. На сайті знайти монету
(коло) з написом «Made in Ukraine», та натиснути на неї (клікнути мишкою). Після того, як монетка
прокрутиться – Учасник акції отримає безкоштовний Код доступу до Сервісу «Київстар ТБ» - «1 місяць
Київстар ТБ у подарунок».
Кількість кодів обмежена – 20 000 (двадцять тисяч) штук. Тому лише 20 000 Учасників акції зможуть
отримати доступ до Сервісу «Київстар ТБ» - «1 місяць Київстар ТБ у подарунок».
5.2. Під «1 місяць Київстар ТБ у подарунок» мається на увазі можливість отримати доступ до
платформи Київстар ТБ пакету «Преміум HD». Активація доступу можлива протягом Строку
Від ТОВ «ПЛЮС ТБ» __________

Від ТОВ «Клуб Чіпсів» __________

проведення Акції. Після закінчення 30 (календарних днів), з моменту активації коду, Учасник акції, що
є абонентом Київстар, буде автоматично переведений на стандартні умови надання послуги «Київстар
ТБ» за пакетом «Сімейний» з платою за послугу 150 грн/місяць, яка буде стягуватися з мобільного
рахунку абонента Київстар. Вимкнути послугу можна зателефонувавши за номером 466 або у програмі
Мій Київстар > Послуги > Телебачення.
Для Учасників акції -абонентів інших мобільних операторів послуга автоматично відключається,
проте її можна буде самостійно підключити та оплачувати з банківського рахунку. З детальною
інформацією про умови або зміни умов пропозиції модна ознайомитися за номером 0 800 300 466
(безкоштовно з номерів усіх телеком-операторів України).
Звертаємо вашу увагу, що активувати акційний промокод можуть усі користувачі Сервісу «Київстар
ТБ», за виключенням абонентів FTTB та тарифних планів лінійки «Все разом» від Київстар.
5.3. Беручи участь у цій Акції, Учасник акції підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними
правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Офіційних правил
(зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного
виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні безкоштовного доступу до
Онлайн-кінотеатру на Сервісі Партнера - Київстар ТБ. У випадку порушення будь-якої з умови та/або
вимоги цих Офіційних правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої
компенсації.
5.4. Кожен Учасник акції може використати не більше 1 (одного) коду на своєму зареєстрованому
обліковому записі на Сервісі.
5.5. Період дії Акційного пакету починає відраховуватися з дати введення Коду.
5.6. Організатори не несуть відповідальності за неможливість отримання послуг Учасником Акції
з яких-небудь причин, незалежних від Організатора.
5.7. Партнер не несе відповідальності за неможливість отримання послуг Учасником Акції
з яких-небудь причин, незалежних від Партнера.
6.
ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
6.1. Офіційні правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього Строку
проведення Акції на веб-сайті snack.in.ua.
6.2. Організатори залишають за собою право вносити будь-які зміни до Офіційних правил, в тому числі
змінювати Строк проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує Учасників Акції шляхом
розміщення відповідної інформації або оновлених Офіційних правил на веб-сайті snack.in.ua. Такі зміни
та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Офіційних правил.
7.
ІНШІ УМОВИ
7.1. Ці Офіційні правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо
які-небудь питання прямо не врегульовані Офіційними правилами, Організатори залишають за собою
право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організаторів є
остаточними та не підлягають оскарженню.
7.2. Заміна Акції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.
7.3. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.
7.4. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, його особистих даних Організаторами Акції, а також третіми особами,
залученими до її проведення, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не
порушують чинне законодавство України.
7.5. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду на обробку його
персональних даних Організатором та Виконавцем Акції.
7.6. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, безумовну згоду Учасника акції
з даними Офіційними правилами а також підтверджує, що є повнолітнім. Порушення Учасником акції
цих Офіційних правил або відмова Учасника акції від належного виконання цих Офіційних правил
вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання послуг Акції, при цьому така особа не
має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.7. Продовження використання Учасником акції після будь-яких змін Офіційних правил передбачає
згоду з такими змінами.
7.8. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання
такої інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником,
позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Організаторів від будь-яких зобов'язань
перед таким Учасником.
8.

ОБМЕЖЕННЯ

Від ТОВ «ПЛЮС ТБ» __________

Від ТОВ «Клуб Чіпсів» __________

8.1. У разі виявлення Організаторами та\або Партнерами Акції протиправних дій з боку будь-якої
особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Офіційних правил,
Організатори мають право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатори залишають за
собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Офіційних правил та які пояснення є
обґрунтованими.
8.2. Учасник Акції, який не виконує/неналежно виконує/порушує умови даних Офіційних правил,
втрачає право на участь в Акції.
9.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
9.1. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з
вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8
Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються
йому як суб’єкту персональних даних.
9.2. Своєю участю в Акції Учасник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Організаторам
Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення,
використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у
тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної
особи з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника, у т. ч. для участі а інших акціях рекламного
характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч.
розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Організаторами з
метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та
отримання інформації.
9.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в
т.ч. інформації щодо контактів з ними) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції
своїх прав та обов’язків, передбачених Офіційних правил.
9.4. Організатори Акції забезпечують захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а
також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в
цих Офіційних правилах і зобов’язуються їх виконувати.
10.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Офіційних правил
та/або питань, не врегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення
Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
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