
Додаток № 4 
до Наказу ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" № 11-08/17-КВ від        
11.08.2017 р. 
«Про проведення конкурсу» 

 
 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  
«РОЗІГРАШ КАВОВАРКИ ECF01CREU КРЕМОВОГО КОЛЬОРУ» 

 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОНКУРСУ 
 

ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» здійснює проведення конкурсу «Розіграш кавоварки        
ECF01CREU кремового кольору». 
 
Проведення конкурсу зумовлено популяризацією своєї продукції серед існуючих, нових         
клієнтів та потенційних клієнтів ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА». 
 
Приймаючи участь у конкурсі, учасник повинен розуміти, що він не надає ТОВ «СМЕГ             
УКРАЇНА» рекламні послуги, не має право на отримання за це будь-яких видів доходу, та              
між ним та ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» не виникає жодних правових відносин, окрім тих, які              
пов’язані із участю у конкурсі. Участь у конкурсі є суто добровільною. 
 
Проведення конкурсу здійснюється на сторінці https://www.facebook.com/SmegUkraine. 
 
Умови проведення конкурсу можуть бути розміщені на сторінці        
https://www.facebook.com/SmegUkraine, та за посиланням    
http://smeg-store.com.ua/actions/competition2017/. 
 
В розіграші бере участь наступна побутова техніка: 

1. кавоварки ECF01CREU кремового кольору – 4 шт., які розігруються почергово 
протягом усього строку/терміну проведення конкурсу - один раз на місяць одна 
кавоварка. 

 
В даному конкурсі передбачається 4-и призових місця, відповідно до кількості розіграшів. 
 
Учасник конкурсу може бути обраний переможцем лише один раз, окрім випадків           
придбання декількох одиниць техніки SMEG, яка приймає участь у конкурсі.  
 
Для участі у конкурсі необхідно: 
 
1. Протягом строку/терміну проведення конкурсу, а саме з 07 вересня 2017 року по 14              
годину 00 хвилин 29 грудня 2017 року придбати будь-яку одиницю дрібно-побутової           
техніки SMEG безпосередньо у ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» або дилерів ТОВ «СМЕГ           
УКРАЇНА», інтернет магазинах, з якими ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» укладено відповідні          
угоди. Під придбанням будь-якої одиниці дрібно-побутової техніки SMEG мається на          
увазі придбання: 

1)      Чайників KLF01…, KLF02…, KLF03…, KLF04… 
2)      Тостерів TSF01…,TSF02… 

https://www.facebook.com/SmegUkraine
https://www.facebook.com/SmegUkraine
http://smeg-store.com.ua/actions/competition2017/


3)      Блендерів BLF01…, HBF01… 
4)      Міксерів SMF01… 
5)      Соковижималок SJF01…, CJF01… 
6)      Кавоварок еспрессо рожкових ECF01… 

2. Зареєструвати номер гарантійного талона придбаної техніки SMEG за посиланням          
http://smeg-store.com.ua/actions/competition2017/. 
3. Зберігати розрахунковий документ, за наявності якого ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» може           
бути встановлено придбання вищезазначеної техніки протягом строку/періоду проведення        
конкурсу та в обов’язковому порядку пред’явити його ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА», до           
моменту вручення призу, у випадку обрання покупця переможцем конкурсу. 
4. Придбання аксесуарів не надає покупцям право брати участь у конкурсі. 
5. Придбання техніки SMEG безпосередньо не у ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» або дилерів            
ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА», інтернет магазинів, з якими ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» укладено           
відповідні угоди, або придбання такої техніки за межами України не надає покупцям            
право брати участь у конкурсі.  

 
РОЗДІЛ 2. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 
Конкурс проводиться з 7 вересня 2017 року по 14 годину 00 хвилин 29 грудня 2017 року                
(включно), що включає: 
 

● З 7 вересня 2017 року по 14 годину 00 хвилин 29 грудня 2017 року (включно)               
здійснюється проведення конкурсу. 

● О 15 годині 00 хвилин кожного останнього робочого дня місяця, в якому            
проводиться конкурс, здійснюється обрання переможця конкурсу, окрім грудня        
місяця. 

● О 15 годині 00 хвилин 29 грудня 2017 року здійснюється обрання останнього            
переможця конкурсу. 

● З 02 січня 2018 здійснюється урочисте вручення подарунків (-у) переможцям (-ю)           
конкурсу. 

 
РОЗДІЛ 3. УЧАСНИК КОНКУРСУ 

 
Учасником конкурсу може бути особа яка досягла 18 річного віку та є громадянином             
України. Нерезиденти України не можуть брати участь у конкурсі. 
 
З метою участі у конкурсі, Учасник конкурсу (покупець) зобов’язаний зареєструвати          
номер гарантійного талона придбаної техніки SMEG за посиланням        
http://smeg-store.com.ua/actions/competition2017/ та вказати ПІБ, контактний номер      
телефону, адресу електронної пошти. 
 
Особа отримує статус Учасника конкурсу з моменту реєстрації номера гарантійного          
талона придбаної техніки SMEG за посиланням      
http://smeg-store.com.ua/actions/competition2017/, про що така особа отримує відповідне       
автоматизоване повідомлення про її реєстрацію учасником конкурсу. 
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Реєстрація Учасників конкурсу проводиться протягом усього строку/терміну проведення        
конкурсу. 
 
 
З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКА, під час проведення         
конкурсу, ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" не буде вказувати жодні дані учасника окрім ПІБ            
учасників, які займуть призові місця, їх фотографій, тощо, про що буде зазначено /             
опубліковано лише після оголошення результатів конкурсу. 
 
Учасники конкурсу будуть проінформовані про результати проведення конкурсу та         
переможців конкурсу на сторінці в соціальній мережі Facebook        
https://www.facebook.com/SmegUkraine та шляхом надсилання повідомлення переможця за       
допомогою засобів соціальної мережі Facebook або будь-яким іншим чином.   
 
ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" залишає за собою право додатково інформувати учасника          
конкурсу про результати проведення конкурсу та переможців конкурсу шляхом         
надсилання учаснику конкурсу електронного повідомлення на адресу його електронної         
пошти, або шляхом засобів телефонного зв’язку, якщо така інформація зазначена          
учасником конкурсу на його власній сторінці (у його профілі) соціальної мережі Facebook. 
 

РОЗДІЛ 4. ПРИЗОВІ МІСЦЯ ТА ПОДАРУНКИ (ПРИЗИ) 
 
В даному конкурсі передбачається 4-и призових місця, відповідно до кількості розіграшів. 
 
Учасник конкурсу може бути обраний переможцем лише один раз, окрім випадків           
придбання декількох одиниць техніки SMEG, яка приймає участь у конкурсі.  
 
Переможець конкурсу обирається за допомогою Інтернет ресурсу www.random.org. 
 
ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" залишає за собою право вимагати від переможців конкурсу           
надання додаткової інформації, але не виключно: 

● Серія та номер паспорту, ким та коли виданий. 
● Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника       

податків). 
● Адреса проживання/реєстрації (індекс, місто, вулиця, номер дому, номер        

квартири або офісу). 
● Адреса здійснення господарської діяльності (індекс, місто, вулиця, номер        

дому, номер квартири або офісу). 
● Будь-яку іншу інформацію, необхідну ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА», оригінали        

та/або копії документів, якими може бути підтверджено вищезазначену        
інформацію. 

 
Переможець конкурсу зобов’язаний підписати згоду на збір та обробку персональних          
даних та повідомлення про включення персональних даних в бази персональних даних           
ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА». 
 
У випадку відмови учасника від підписання вищезазначених документів, ТОВ «СМЕГ          
УКРАЇНА» має право скасувати результати проведення відповідного розіграшу та         
провести повторне визначення переможця відповідного розіграшу. 
 

https://www.facebook.com/SmegUkraine


РОЗДІЛ 5. КОНКУРСНА КОМІСІЯ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ 

 
Повідомлення про результати проведення конкурсу та оголошення переможців        
здійснюється конкурсною комісією в порядку визначеному даними умовами проведення         
конкурсу та Положенням про проведення конкурсу та про конкурсну комісію. 
 

РОЗДІЛ 6. ЗМІНА УМОВ КОНКУРСУ,  
ВІДМОВА ВІД ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

 
ТОВ «СМЕГ Україна» має право змінювати умови конкурсу відповідно до Положення про            
проведення конкурсу та про конкурсну комісію. 
 

РОЗДІЛ 7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ  
ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
Участь у конкурсі є наслідком передання учасником конкурсу ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА"           
своїх персональних даних. 
 
Погоджуючись з умовами конкурсу та/або політикою конфіденційності, учасник конкурсу         
в добровільному порядку, без будь-якого примусу з боку ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" передає            
ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" свої персональні дані. 
 
Учасник конкурсу, в обов’язковому порядку, повинен надати ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА"          
свою згоду на збір та обробку його персональних даних. 
 
ПОВІДОМЛЯЄМО, що ВАС може бути не допущено до участі в конкурсі у разі не              
надання ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА" своєї згоди на збір та обробку Ваших персональних            
даних.  
 
* З метою отримання детальної інформації щодо можливості отримання кавоварки - призу            
та/або порядку проведення конкурсу, надання роз’яснень щодо призу, призових місць,          
просимо Вас звертатись за телефонами: (044) 498-29-65, (044) 498-04-25. Повідомляємо,          
що вищезазначені роз’яснення надаються ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» виключно у письмовій          
формі. 
 
Генеральний директор         Печатка
Підпис 
ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА»  
ТРЕБУШНИЙ М.О.   

 


