
Офіційні правила акції під умовною назвою 
«Купуйте коляску 0+ ТМ Chicco 

та вигравайте автомобіль Fiat 500!» 

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовник Акції: ТОВ "МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД", місцезнаходження: 03150,

м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28. 
1.2. Виконавець Акції:  ТОВ «СОЛЯНКА», місцезнаходження:   03680, м. 

Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8, корпус 48, оф. 202. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь лише фізичні особи - громадяни України, які в

установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової 
картки платника податків України (далі «РНОКПП»), а також громадяни 
України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
РНОКПП, за умови наявності відповідної відмітки у паспорті, яким на 
дату початку проведення Акції виповнилося 18 років та які мають повну 
діє- та правоздатність (далі за текстом – Учасники Акції). 

2.2. Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови 
виконання ними усіх умов Офіційних правил Акції (далі – «Учасник 
Акції»/«Учасники Акції»). 

2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції: 
2.3.1. Особи, зазначені у п. 2.1. Офіційних правил Акції, яким  на дату 

початку проведення Акції не виповнилося 18 років та/або які не 
відповідають іншим критеріям, зазначеним  у п.2.1. Офіційних правил 
Акції. 

2.3.2. Особи, які не виконали умови Офіційних правил Акції. 
2.3.3. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником, та/або 

Виконавцем, власники (учасники) Замовника та/або Виконавця, особи, 
що перебувають у трудових відносинах/працевлаштовані у магазинах 
партнерів, власники (учасники) магазинів-партнерів, працівники та 
представники орендодавців приміщень магазинів-партнерів, 
співробітники рекламних агентств, охоронних та/або клінінгових 
організацій, які здійснюють діяльність у приміщенні магазинів-
партнерів. 



2.3.4. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, 
батько, мати, дід, баба, племінники, онуки, інші утриманці або 
опікуни) осіб, перелічених у підпункті 2.3.3. п. 2.3. цих Правил. 

2.4. Виконавець/Замовник має беззаперечне право усунути будь-кого з 
Учасників Акції від участі в Акції в разі виникнення розумних сумнівів у 
сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил та/або 
встановлення факту порушення Учасником Акції цих Правил та/або 
встановлення конфлікту інтересів без надання будь-яких пояснень такому 
Учаснику Акції щодо змісту порушень/невідповідностей умовам Правил . 

2.5. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки  між будь-якими 
Учасниками Акції. Замовник/Виконавець не беруть на себе 
відповідальності за визначення прав  будь-яких Учасників Акції у будь-
яких суперечках. 

2.6. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. Замовник і Виконавець 
Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність 
Учасників Акції. 

2.7. Переможці Акції – Учасники Акції, які виконали умови участі в Акції та 
завдяки випадковому комп’ютерному вибору за допомогою сервісу 
генератора випадкових чисел https://www.random.org здобули право на 
отримання одного із 40 подарункових сертифікатів. Для визначення 
Учасника, який обирається переможцем щодо Головного призу, під час 
проведення Замовником та Виконавцем розіграшу ними повинен бути 
залучений  нотаріус. 

 
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться в Період з 00:00 годин 29 жовтня 2021 року по 23:59 
годин 28 лютого 2022 року включно (далі – «Акційний період», «Період 
Акції», «Період проведення Акції») у магазинах партнерів, з переліком та 
місцезнаходженням яких можна ознайомитись на промо-сторінці 
https://fiat-500-promo.chicco.com.ua/form   https://fiat-500-
promo.chicco.com.ua 

3.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території  
проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим. 

3.3. Замовник і Виконавець Акції залишають за собою право вносити зміни в 
умови Акції та закінчити Акцію достроково. Правила Акції можуть бути 
змінені та/або доповнені протягом усього Періоду проведення Акції. Такі 
зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення на 



промо-сторінці акції https://fiat-500-promo.chicco.com.ua та https://fiat-500-
promo.chicco.com.ua/form (далі — «промо-сторінка»), якщо інше не буде 
спеціально визначено змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник 
продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його 
автоматично вважають таким, що прийняв ці зміни до Правил. 

3.4. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на промо-
сторінці та за телефоном Гарячої лінії: (044) 323-09-12 (пн-пт: 08:00–
21:00, сб-нд: 08:00–20:00). Усі дзвінки тарифікуються згідно тарифів 
операторів зв'язку Учасників. 

3.5. Якщо з будь-яких причин, що не залежать від Замовника/Виконавця Акція 
не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, 
викликані виходом з ладу промо-сторінки внаслідок дії шкідливих 
програм, несправностями у мережі зв’язку, несанкціонованим втручанням 
в роботу промо-сторінки Акції, технічними несправностями промо-
сторінки або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами 
контролю Замовника та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність 
визначення результатів та/або належне проведення Акції, Замовник може 
на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або 
тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсним в 
рамках Акції будь-які реєстрації, проведені транзакції тощо. 

 
4. ТОВАР ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 
4.1. Товар, який приймає участь в Акції (далі – «Товар»):  в акції приймають  

участь Учасники Акції, які у період проведення Акції придбали коляски 
ТМ Chicco моделей та комплектацій Chicco Trio Best Friend, Chicco Duo 
Best Friend, Trio Activ 3 Top  та Chicco Trio Alysia I-Size,  що 
підтверджено: 
-чеками, які містять товари вказані у таблиці 1 «Перелік № 1  артикулів 
Товару, придбання яких дає право на участь в Акції»  
-або чеком, який містить комбінацію з двох товарів - при цьому, в чеку 
має бути один, будь який, товар з таблиці 2 «Перелік№ 2 артикулів 
Товару, придбання яких дає право на участь в Акції, за умови наявності в 
чеку товару з таблиці №3»  та другий, будь який, товар з таблиці «Перелік 
№ 3 артикулів Товару, придбання яких дає право на участь в Акції, за 
умови наявності в чеку товару з таблиці №2». 
Товари з таблиці 1 та таблиці 2 продаються зі спеціальним лотерейним 
квитком, на якому нанесено унікальний номер та захисний скретч-шар, за 
яким приховано індивідуальний код. 



Чеки, з товарами з таблиці 1 та таблиці 2 без лотерейного квитка  участі в 
Акції не приймають. 
Чеки з товарами лише з таблиці 3 не дають право на участь в акції та 
продаються без лотерейного квитка. 
Таблиця 1  «Перелік № 1  артикулів Товару, придбання яких дає 
право на участь в Акції»  

Артикул Повне найменування 

79866.20.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Comfort), кол.20 

79866.25.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Comfort), кол.25 

79866.30.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Comfort), кол.30 

79866.42.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Comfort), кол.42 

79866.55.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Comfort), кол.55 

79866.20.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.20 

79866.25.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.25 

79866.30.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.30 

79866.42.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.42 

79866.55.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.55 

79866.92.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.92 

79866.56.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Pro (Light), кол.56 

79866.20.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Comfort, Kaily), кол.20 

79866.25.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Comfort, Kaily), кол.25 

79866.30.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Comfort, Kaily), кол.30 

79866.42.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Comfort, Kaily), кол.42 

79866.55.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Comfort, Kaily), кол.55 

79866.20.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.20 



79866.25.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.25 

79866.30.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.30 

79866.42.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.42 

79866.55.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.55 

79866.92.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.92 

79866.56.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Pro (Light, Kaily), кол.56 

79935.25.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Plus (Comfort), кол.25 

79935.30.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Plus (Comfort), кол.30 

79935.42.03 Коляска 2 в 1 Best Friend Plus (Comfort), кол.42 

79935.25.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Plus (Light), кол.25 

79935.30.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Plus (Light), кол.30 

79935.42.04 Коляска 2 в 1 Best Friend Plus (Light), кол.42 

79935.25.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Plus (Comfort, Kaily), кол.25 

79935.30.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Plus (Comfort, Kaily), кол.30 

79935.42.01 Коляска 3 в 1 Best Friend Plus (Comfort, Kaily), кол.42 

79935.25.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Plus (Light, Kaily), кол.25 

79935.30.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Plus (Light, Kaily), кол.30 

79935.42.02 Коляска 3 в 1 Best Friend Plus (Light, Kaily), кол.42 

79270.30 Коляска Trio Activ3, кол. 30 

79270.34 Коляска Trio Activ3, кол. 34 

79270.51 Коляска Trio Activ3, кол. 51 

79270.82 Коляска Trio Activ3, кол. 82 

79270.85 Коляска Trio Activ3, кол. 85 



79457.09 Коляска 3 в 1 Trio Alysia I-Size, кол.09 

79457.87 Коляска 3 в 1 Trio Alysia I-Size, кол.87 

79457.99 Коляска 3 в 1 Trio Alysia I-Size, кол.99 

 
Таблиця 2 «Перелік № 2 артикулів Товару, придбання яких дає право 
на участь в Акції, за умови наявності в чеку товару з таблиці №3»  

Артикул Повне найменування 

79866.20 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.20 

79866.25 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.25 

79866.30 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.30 

79866.42 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.42 

79866.55 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.55 

79866.92 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.92 

79866.56 Коляска Best Friend Pro Stroller, кол.56 

79935.25 Коляска Best Friend Plus Stoller, кол.25 

79935.30 Коляска Best Friend Plus Stoller, кол.30 

79935.42 Коляска Best Friend Plus Stoller, кол.42 

  
4.2. Таблиця 3  «Перелік № 3 артикулів Товару, придбання яких дає 

право на участь в Акції, за умови наявності в чеку товару з таблиці 
№2» :  

Артикул Повне найменування 

79461.20 Колиска Best Friend Light, кол.20 

79461.25 Колиска Best Friend Light, кол.25 

79461.30 Колиска Best Friend Light, кол.30 



79461.42 Колиска Best Friend Light, кол.42 

79461.55 Колиска Best Friend Light, кол.55 

79461.92 Колиска Best Friend Light, кол.92 

79461.56 Колиска Best Friend Light, кол.56 

79464.25 Колиска Best Friend Comfort, кол.25 

79464.30 Колиска Best Friend Comfort, кол.30 

79464.42 Колиска Best Friend Comfort, кол.42 

 
4.2.1. В Акції бере участь товар, зазначений у п. 4.1. цих Правил, та 

придбаний Учасником лише зі спеціальним лотерейним квитком, на 
якому нанесено унікальний номер та захисний скретч-шар, за яким 
приховано індивідуальний код. Товар без лотерейного квитка  участі в 
Акції не приймає. 

4.2.2. При поверненні Товару, який приймає участь в Акції,  споживач 
зобов'язаний надати/повернути продавцю одночасно з ним лотерейний 
квиток. Якщо у такого повернутого лотерейного квитка пошкоджений 
захисний скретч-шар або він відсутній, номер такого квитка 
виключається із розіграшу. Подальша участь такого Учасника з таким 
лотерейним квитком в Акції автоматично анулюється Замовником 
та/або Виконавцем.  

4.2.3. В Акції бере участь товар, придбаний у розстрочку або на умовах 
споживчого кредиту. 

4.3. Кількість акційного Товару обмежена. Замовник та/або Виконавець не 
приймають претензій щодо наявності Товару. Перелік Товару, що бере 
участь в Акції, може бути оновлено/змінено Замовником або Виконавцем 
в односторонньому порядку протягом Періоду дії Акції.  

4.4. Умови участі Учасників в Акції: 
4.4.1. Учасниками визнаються ті, які протягом Періоду проведення Акції в 

місці проведення Акції придбали Товар та оплатили його, а також при 
цьому не пізніше 07.03.2022 р. включно зареєструвалися на «промо-
сторінці»  Акції, вказавши своє прізвище/ім’я/по-батькові українською 
мовою повністю, дату народження, контактний номер телефону 
оператора зв'язку України, номер лотерейного квитка та унікальний 
номер під захисним скретч-шаром на лотерейному квитку, який 



додається до кожного Товару, що приймає участь в Акції, також дату 
та номер  розрахункового документу/чeку, назву та адресу магазину, де 
був придбаний такий Товар та прикріпили копію чеку (скан або фото). 

4.5. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального 
бізнесу або конкурсом. 
 

5. ІНФОРМАЦІЯ, ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА 
5.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою 

безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації 
(включаючи, але не обмежуючись, персональних даних) про себе 
Замовником та/або Виконавцем Акції з маркетинговою та/або будь-якою 
іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України 
(у т. ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також 
розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, 
Закону України «Про захист персональних даних». 

5.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції 
підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, 
використання, обробку, передачу й поширення їхніх персональних даних 
(як ці терміни визначені законодавством) Виконавцем та/або 
уповноваженими ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для 
захисту таких даних від незаконної обробки й несанкціонованого 
розповсюдження. Замовник та Виконавець Акції вживає всіх необхідних 
дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які 
ним обробляються, від незаконної обробки й несе особисту 
відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист 
персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом прийняття участі 
в Акції. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення 
Виконавцем та/або уповноваженими ним особами отриманих від 
Учасників Акції їхніх персональних даних здійснюватиметься з метою 
виконання вимог законодавства, а також у рекламних цілях. Учасник 
Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому 
інформації, повідомлень (в т. ч., реклами) про наступні активності 
Виконавця тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом 
використання та таке використання жодним чином не 
відшкодовуватиметься Замовником або Виконавцем Акції та/або будь-
якою третьою особою. 

5.3. Здійснивши Реєстрацію на Сайті Акції, Учасник надає добровільну й 
безумовну згоду на використання та розміщення свого фото, власного 
прізвища, імені та по-батькові як Переможця Акції на Сайті, а також у 



соціальних мережах. Опрацювання персональних даних Учасника Акції 
здійснюють відповідно до законодавства України. Учасник Акції надає 
Виконавцю (його підрядникам, партнерам) право на опрацювання його 
персональних даних із метою забезпечення участі в Акції й надання 
(відправлення) Подарунка, зокрема з метою утримання та сплати всіх 
податків і зборів, а також надання належним чином оформленої згоди від 
іншого з подружжя за запитом Замовника або Виконавця Акції у випадку 
такої необхідності. Термін використання наданих персональних даних – 
безстроковий. Учасник Акції гарантує й несе відповідальність за те, що 
надані ним персональні дані, є добровільно наданими. Учасник може 
відкликати свою згоду на опрацювання персональних даних до моменту 
його участі у розіграші Подарункового фонду, письмово звернувшись з 
відповідним запитом до Замовника та/або Виконавця за електронною 
адресою:  info@solianka.com.ua. При цьому такий Учасник автоматично 
втрачає право на подальшу участь в Акції.  

 
6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД 

6.1. Під Подарунковим Фондом Акції маються на увазі такі Заохочення: 
6.1.1. Автомобіль марки Fiat модель 500 – 1 (одна) одиниця (далі – 

«Головний приз»). 
6.1.2. Подарункові сертифікати у фірмові магазини Chicco номіналом 

2 000,00 (дві тисячі) гривень – 40 (сорок) одиниць, кожний місяць 
подарунковій фонд складає 10 (десять) одиниць подарункових 
сертифікатів. 

6.1.3. Конкретні характеристики Головного Призу на свій розсуд визначають 
Виконавець/Замовник. Зовнішній 
вигляд/колір/комплектація/форма/зображення Заохочень, що зазначені 
(можуть бути зазначені) на Сайті та/або в рекламно-інформаційних 
матеріалах про Акцію, які будуть поширюватись, а також враження від 
використання таких Заохочень, можуть не в повній мірі відповідати 
очікуванням Переможця Акції та відрізнятись від фактичних 
характеристик Головного Призу. 

6.1.4. Заміна на вимогу Учасника Акції Подарункового Фонду Акції 
грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 

6.1.5. Подарунковий фонд Акції обміну та поверненню не підлягає. 
6.1.6. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право 

змінити/продовжити період проведення Акції, збільшити/змінити 
Подарунковий Фонд або включити в Акцію додаткові 
подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або 



підвищити вартість наявних Подарунків. Про такі зміни 
Виконавець/Замовник  повідомляють Учасників Акції  у порядку, 
передбаченому в пункті 3.3. цих Правил. 

6.1.7. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків  Учасників Акції, 
які стали переможцями, здійснює Замовник або Виконавець відповідно 
до чинного законодавства України. 

6.1.8. Учасник Акції, який став переможцем, отримуючи Заохочення, 
усвідомлює, що:  

− таке Заохочення є доходом та вважається додатковим благом, що 
відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь такого Учасника Акції, та сум утриманого з 
нього податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;	

− отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Учасником 
Акції, який став переможцем, державної та соціальної матеріальної 
допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій 
тощо. Учасник Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та 
отримувати Заохочення,  та у цей момент йому вже добре відомо про 
наслідки таких його дій. Замовник/Виконавець не несуть 
відповідальності за наслідки отримання Переможцем додаткового 
блага (доходу), такого як Заохочення.	

 
7. ОБМЕЖЕННЯ 

7.1. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності в разі настання форс-
мажорних обставин, які стали причиною неможливості проведення Акції, 
зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, зміни в 
законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території 
України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи 
надзвичайного стану, тощо та інші непідвладні контролю з боку 
Виконавця/Замовника обставини. 

7.2. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись 
витратами на Інтернет, спілкування засобами телефонного зв'язку, проїзд 
до місця вручення Заохочень, витрати з їх транспортування після 
отримання тощо, Учасник несе самостійно, та такі витрати не 
компенсуються Замовником/Виконавцем або іншими залученими ними 
третіми особами. 
 
 
 



8. УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ 
ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ  
8.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції. Для 

того, щоб потрапити до Бази Акції, потрібно зайти на Промо-сторінку 
Акції та зареєструватися на ній, вказавши своє прізвище/ім’я/по-батькові 
українською мовою повністю, дату народження, контактний номер 
телефону оператора зв'язку України,  номер лотерейного квитка та 
унікальний номер під захисним скретч-шаром на лотерейному квитку, 
який додається до кожного Товару, що приймає участь в Акції, скан/фото   
розрахункового документу/чeку та назва магазину, де був придбаний 
такий Товар.  

8.2. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання 
Подарунків Акції, зазначених у пункті 6.1.1. проводить Виконавець Акції 
на основі Бази Акції шляхом залучення нотариуса для фіксації моменту 
розіграшу. Проведення розіграшу для визначення серед Учасників Акції 
переможця, який за результатами такого розіграшу отримає Головний 
приз, відбудеться  16.03.2022 р. о 14:00. 

8.3. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання 
подарунків, що зазначені у пункті 6.1.2. цих Правил, проводить 
Виконавець Акції на основі Бази Акції шляхом випадкового 
комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових 
чисел https://www.random.org з переліку Учасників Акції, кожного місяця 
15.12.2021 р., 15.01.2022 р., 15.02.2022 р., 15.03.2022 р. о 14:00 та розігрує 
10 (десять) сертифікатів щомісяця. ПІБ Учасників, які стали 
переможцями, оголошується у письмовому вигляді на Промо-сторінці. 

8.4. Під час визначення Учасників, які стали переможцями Акції формується 
резервний список Переможців (надалі за текстом – «Резервний Список») з 
Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли 
участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть 
право отримати Подарунки Акції (5 резервних Учасника-Переможця 
Акції) у разі неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника 
Акції, який був визначений, як Переможець Акції. 

8.5. Результати визначення Переможців фіксуються в Протоколі визначення 
Учасників, які стали Переможцями Акції, який підписується Комісією. 

8.6. Комісія формується з представників Виконавця та Замовника, а саме з 3 
(трьох) осіб з кожної сторони. Комісія своїм рішенням має право 
відмовити Учаснику Акції в наданні Подарунку Акції у випадку 
виявлення шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, використанням 
заборонених програмних засобів та інших порушень. Комісія своїм 



рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства та фальсифікації на 
власний розсуд. 

8.7. Протягом 9 (дев’яти) робочих днів з відповідної дати проведення 
визначення Учасників, які стали переможцями Акції/резервними 
Переможцями Акції, Виконавець та представник Замовника забезпечують 
інформування Учасників Акції про факт їх визначення Переможцями 
Акції шляхом телефонного дзвінка на номери, які було зазначено під час 
реєстрації в Акції. Кількість спроб зв’язатись з Переможцями не може 
бути більше, ніж 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що 
здійснюються в період з 9.00 год. до 18.00 год.  

8.8. Для отримання Подарунку Учаснику, який став переможцем, необхідно 
протягом 3 (трьох) робочих днів від дати, коли його буде проінформовано 
про перемогу в Акції, надіслати Виконавцю та або залученим ним третім 
особам інформацію та скан-копії таких документів на електронну адресу : 
info@solianka.com.ua 

− паспорта громадянина України —  (усіх сторінок, де є записи) або паспорта 
громадянина України (ID – картка) із довідкою про реєстрацію місця 
проживання;	

− довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 
податків, крім випадку, коли Переможець – громадянин України, через свої 
релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має 
відповідну відмітку в паспорті;	

− розрахунковий чек, де видно номер чеку, дату, найменування товару, 
лотерейний квиток, який після пред'явлення залишається у Замовника або 
Виконавця Акції, фото Учасника Акції з паспортом, фото Учасника Акції з 
Товаром, який він придбав для участі в Акції;	

− належним чином оформлену згоду від іншого з подружжя за запитом 
Замовника або Виконавця Акції у випадку такої необхідності;	

− акт приймання-передачі Подарунку, потрібен для сплати податків відповідно 
до чинного Законодавства України, а у разі відмови від отримання 
Переможцем Акції Подарунку заяву про відмову від отримання подарунку;	

− для отримання будь-якої одиниці подарункового сертифікату Учасники 
вказують місце доставки, номер відділення та назву кур'єрської служби 
доставки, обираючи серед наступних: Нова Пошта, Міст Експрес та 
Укрпошта.	
Доставка усіх одиниць подарункових сертифікатів Учасникам відбувається 
тільки в межах території України, яка співпадає з межами території 
проведення Акції за рахунок Замовника або Виконавця. 



8.9. У разі невиконання Учасником, який став переможцем, цих умов з 
причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, такий Учасник втрачає 
право на отримання Подарунку та йому не виплачується будь-яка 
компенсація. У такому випадку право отримання Подарунку переходить 
до відповідного наступного резервного Учасника за списком, який став 
переможцем. 

8.10. Виконавець та Замовник забезпечують вручення Учасникам, які стали 
переможцями, Подарунків протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з 
дати проведення Розіграшу. Для отримання Учасником-переможцем 
Головного Призу необхідно додатково надати Виконавцю та Замовнику 
оригінали всіх документів, вказаних в п. 8.8. цих Правил. 

8.11. Зазначена інформація має бути надана таким Переможцем Акції як 
правильна та правдива. Зазначені копії документів та/або оригінали мають 
бути чіткими й розбірливими. Відмова від надання зазначеної інформації, 
надання її пізніше вказаного терміну або надання інформації, що має 
ознаки фальсифікації, позбавляє такого Переможця Акції права на 
отримання Подарунка Акції, і вважають, що такий Переможець Акції 
добровільно відмовився від отримання Подарунка Акції та йому не 
сплачується будь-яка компенсація. А отже, такий Подарунок Акції 
переходить до загального Подарункового Фонду й наступний Резервний 
переможець має можливість отримати цей Подарунок згідно з умовами 
Правил.  

8.12. У разі відсутності у Учасника, який став переможця/Резервним 
переможцем Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок 
Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, 
Замовник/Виконавець не сплачує такому Учаснику, який став 
переможцем/Резервним переможцем Акції жодних компенсацій, 
пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Подарунка 
Акції. А отже, такий Подарунок переходить до наступного Резервного 
переможця. 

 
9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й 
безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними правилами Акції. 
Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 
належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника 
Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання 
від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої 
компенсації. 



9.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими 
Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник та/або Виконавець. При 
цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню. 
Замовник має право запросити у Учасника фото разом з коляскою та 
чеком, якщо у нього виникнуть сумніви. 

9.3. Замовник/Виконавець має право відмовити відповідному Учаснику в 
участі в Акції, якщо в Замовника/Виконавця Акції виникнуть розумні 
сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке 
рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не 
підлягає. 

9.4. Замовник/Виконавець не зобов’язані відшкодувати будь-які витрати 
Учасника, зокрема транспортні, телефонні, витрати на Інтернет, які 
понесені учасником у зв’язку з його участю у Акції. 

9.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або 
Замовник не зобов’язані листуватися з  учасниками й надавати пояснення 
в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються Правил проведення 
Акції чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію. 

9.6. Замовник/Виконавець Акції мають право внести зміни до умов цих 
Правил шляхом розміщення нової редакції правил на промо-сторінці. 

9.7. Правила затверджені Замовником/Виконавцем Акції та діють протягом 
Періоду проведення Акції. 
 

 


