1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатором/Замовником рекламної акції під умовною назвою «Охорону підключай – у
мандрівку вирушай» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНБЕСТ», ЄДРПОУ 30310579;
03062 м.Київ пр-кт Перемоги 90/1, тел. 239-21-66 (далі по тексту – «Організатор»).
2
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ЦИХ ПРАВИЛ
2.1. Акція – рекламний захід під умовною назвою «Охорону підключай – у мандрівку вирушай»,
що реалізується в рамках та відповідно до умов цих Правил, передбачає підписання Учасниками
Акції договорів на отримання послуг Групи компаній «ВЕНБЕСТ» у період проведення акції,
визначення Переможця Акції та вручення Призу Акції Переможцю Акції.
2.2.Учасник Акції – фізична особа/юридична особа, яка протягом дії акції підписала договір на
отримання послуг з охорони з компаніями:
 ТОВ «Агентство охорони «БЛЕС»


ТОВ «ВЕНБЕСТ»



ТОВ «ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА»



ТОВ «ВЕНБЕСТ- ОХОРОНА»



ТОВ «ВЕНБЕСТ-БЕЗПЕКА 2»



ТОВ «Позавідомча охорона»

та відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, вчиняє дії, необхідні для участі у Акції та належним
чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.3. Переможець Акції – Учасник Акції, який протягом періоду проведення акції підписав договір
на отримання послуг Групи компаній «ВЕНБЕСТ» та став переможцем розіграшу за допомогою
сервісу випадкового вибору чисел random.org Призу акції.
2.4. Приз акції – подарунковий* сертифікат на суму 20 000 (двадцять тисяч) гривень на туристичну
поїздку терміном дії з 04.02.2017 року до 04.02.2018 року.
* під подарунком мається на увазі можливість придбання подарункового сертифікату за 1 грн із
ПДВ.
2.5. Сайт – офіційний сайт ТОВ «ВЕНБЕСТ» за адресою http://venbest.ua.
3
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться Організатором на території України**, підконтрольній українській владі
(далі по тексту – «Територія проведення Акції»).
**за винятком тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО.

3.2. Акція проводиться у період з «01» грудня 2016 року (00.00.00 год. за київським часом) до «31»
січня 2017 року (23.59.59 год. за київським часом) включно (далі по тексту – «Період проведення
Акції»).
3.3. Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також залучення нових
споживачів та збільшення обсягів продажу послуг Групи компаній «ВЕНБЕСТ».
3.4. Замовляючи та оплачуючи послуги Групи компаній «ВЕНБЕСТ» у період проведення Акції,
Учасник Акції не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю у такій Акції, окрім
безпосередньої ціни продуктів і послуг ТОВ «ВЕНБЕСТ». Фонд Заохочень Акції не формується з
внесків Учасників Акції.
3.5. Організатор/Партнери Акції не отримують жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в
Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці
Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
4
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНІКІВ АКЦІЇ
4.1. До участі в Акції запрошуються виключно дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя
(повноліття), проживають на території України (окрім тимчасово окупованих територій та зони
проведення АТО).
4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути визнані наступні особи, незалежно від
виконання ними умов цих Правил:
4.2.1. працівники Організатора/Партнерів Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у
підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
4.2.2. неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
4.2.3. іноземці та особи без громадянства.
4.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
4.3.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
4.3.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, зазначені у цих Правилах;
4.3.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
4.3.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції;
4.4. Беручи участь у Акції Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної
згоди з цими Правилами.
4.5. Беручи участь у Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну
згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, в тому числі на обробку
його персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер мобільного телефону,
інших відомостей, що запитуються в рамках участі у Акції) Організатором Акції 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 імені, прізвища,
зображення Учасника Акції, 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 зображення) в засобах
масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без будьяких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним
чином не відшкодовуватиметься Учаснику Акції Організатором Акції 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». Учасник Акції має право в будь-який
момент проведення Акції відкликати свою згоду на збір та обробку його будь-яких або всіх
наданих персональних даних, повідомивши письмово Організатора про таке своє рішення.
Відкликання Учасником своєї згоди на збір та обробку його персональних даних не є підставою
для виключення такого Учасника із Акції, проте унеможливлює використання його персональних
даних під час визначення Переможця Акції, а відтак і можливу доставку/вручення Призу Акції.
4.6. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Акції,
згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою
відповідним Учасником Акції.

4.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на подальшу учать у
Акції.
4.8. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому
числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора Акції від обов’язку
вручити йому Приз Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Призу Акції.
4.9. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало
виникнення у Організатора збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі, документально
підтверджені, збитки у повному обсязі.
4.10. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників Акції, які
порушили вказані вище гарантії.
4.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на
подальшу участь у Акції.
4.12. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові технічні
обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби
несумлінної поведінки Учасника Акції, він може бути усунений від участі в Акції. Організатор
самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у Організатора технічних
можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.
5
ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
5.1.Фонд Заохочень Акції складає: Приз акції – подарунковий сертифікат на суму 20 000 (двадцять
тисяч) гривень на туристичну поїздку терміном дії з 04.02.2017 року до 04.02.2018 року.
5.2. Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Замовника Акції і
використовується виключно для надання Заохочень Акції Переможцям Акції.
5.3. Зовнішній вигляд Призу Акції (розмір, вид), зазначений у рекламних матеріалах, які будуть
поширюватись Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може відрізнятись від
зовнішнього вигляду реального Призу Акції.
6
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
6.1. Визначення Переможця Акції, що здобуває право на отримання Призу Акції, проводиться «03»
лютого 2017 року з використанням безкоштовного Інтернет-сервісу random.org шляхом випадкової
вибірки серед усіх Учасників акції.
6.2. Учасник Акції, який виграв у розіграші з використанням безкоштовного Інтернет-сервісу
random.org, визнається Переможцем Акції з моменту його визначення та здобуває право на
отримання Призу Акції, у разі, якщо його не визнано порушником.
6.3. Переможця Акції буде оголошено на Сайті «03» лютого 2017 року. На Сайті розміщується ім’я,
прізвище, по батькові та пункт проживання Переможця Акції.
6.4. Остаточні результати визначення Переможців Акції фіксуються Організатором Акції та
відображаються у Протоколі. Результати визначення, зафіксовані Організатором Акції у Протоколі,
є остаточними та такими, що не підлягають оскарженню.
7
ПОРЯДОК, УМОВИ І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ПРИЗУ АКЦІЇ
7.1. Для отримання належного йому Призу Акції Переможець Акції протягом 2 (двох) календарних
днів з моменту визнання його таким зобов’язаний:
за вказаною Організатором адресою надати всі дані та копії документів, необхідні для отримання
Призу Акції, а саме: електронну копію паспорта громадянина України (усі сторінки із записами),

електронну копію картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб,
що відмовилися від ідентифікаційного номера, – копію сторінки паспорта з відповідною відміткою
уповноваженого органу, детальну поштову адресу фактичного місцезнаходження, сканкопію
підписаного протягом Періоду дії Акції договору на отримання послуг Групи компаній «ВЕНБЕСТ»,
Згоду на збір та обробку персональних даних. Для представника юридичної особи – довіреність,
довідку з ЄДРПОУ.
Переможець Акції несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації.
7.2. Замовник Акції може вимагати пред’явлення оригіналу договору на отримання послуг Групи
компаній «ВЕНБЕСТ», підписаного у Період дії Акції.
7.3 Терміни і порядок передачі Призу акції залежить від місця проживання Переможця Акції та
узгоджуються додатково із представником Організатора Акції.
7.4 Під час вручення Призу Акції із Переможцем Акції буде підписаний акт прийому-передачі
Призу Акції.
7.5. У разі неможливості отримання Призу Переможцем Акції з причин, що не залежать від
Організатора Акції, Приз Акції використовується Замовником Акції на власний розсуд.
7.6. Вручення Призу Акції допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами
цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець
Акції з яких-небудь причин не може отримати Приз Акції особисто, такий Переможець Акції не має
права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
7.7. З моменту вручення Призу Акції, Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів, пов’язаних
з реалізацією та користуванням належним йому Призом Акції.
7.8. Організатор Акції та його представники не несуть відповідальності за неможливість отримання
Переможцем Акції належного йому Призу Акції з будь-яких причин, що не залежать від
Організатора Акції та його представників, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я та/або
прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку Переможця Акції були вказані невірно та/або
неточно, або змінено, тощо, так само як і у випадку неотримання від особи, визначеної
Переможцем Акції, копій документів, вказаних в цих Правилах. При цьому Переможець Акції не
має права на одержання від Організатора Акції та його представників будь-якої компенсації, в т.ч. і
грошової. За інформацію, в тому числі контактну, яка надається Переможцем Акції, несе повну
відповідальність персонально кожен Переможець Акції самостійно. Організатор Акції приймає
таку інформацію як таку, яка відповідає дійсності, та не здійснює її перевірку.
7.9. Організатор Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше
використання Переможцем Акції Призу Акції після його вручення та/або за неможливість таким
Переможцем Акції скористатись належним йому Призом Акції з будь-яких причин та/або будь-які
наслідки використання Призу Акції.
7.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів
Переможцем Акції є необхідною умовою отримання Призу Акції. Невиконання будь-яких умов,
передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання
належного йому Призу Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що добровільно
відмовився від отримання відповідного Призу Акції, та не має права на одержання від
Організатора Акції будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової.
7.11. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Призу Акції без
будь-яких компенсацій у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані
обставини:
7.11.1. якщо представники Організатора Акції протягом 2 (двох) календарних днів не зможуть
зв’язатися з Переможцем Акції для отримання повідомлення про визнання Учасника Акції
Переможцем Акції та/або підтвердження можливості отримання Призу Акції, з незалежних від
Організатора Акції причин;
7.11.2. якщо Переможець Акції не вчинить дій, визначених у п. 7.1., 7.2. цих Правил, у їх сукупності
та інших зобов′язань, передбачених цими Правилами;
7.11.3. якщо Переможець Акції належить до категорії осіб, визначених у п. 4.2. цих Правил;
7.11.4. якщо Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Призу Акції будь-яким
зручним для нього способом;
7.11.5. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

7.11.6. у разі неможливості надати оригінал договору на отримання послуг Групи компаній
«ВЕНБЕСТ», укладеного у Період дії Акції;
7.11.8. у разі неналежного виконання умов цих Правил.
7.12. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Призу Акції не видається.

8
ІНШІ УМОВИ
8.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сайті http://venbest.ua
8.2. Організатор Акції не несе відповідальності за:
8.2.1.неознайомлення з цими Правилами Акції;
8.2.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками/Переможцем Акції
обов’язків, передбачених у цих Правилах;
8.2.5. неотримання Призу Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора Акції;
8.2.6. неможливість скористатися правом на отримання Призу Акції;
8.2.7. неможливість скористатися Призом Акції;
8.2.8. за наслідки використання Призу Акції.
8.3. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з
наступним:
8.3.1. Організатор Акції має право змінити Правила Акції. Про зміну умов Акції має бути оголошено
в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію;
8.3.2. Інформація про факт перемоги, а також Ім’я та місце проживання Переможці Акції будуть
опубліковані на Сайті без сплати будь-якої винагороди, за умови відсутності письмових
заперечень з боку Переможця Акції щодо такого опублікування його персональних даних;
8.3.3. Учасник/Переможець Акції підтверджує свою повну, явну та безумовну згоду на здійснення
Організатором Акції збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях
проведення Акції отриманих від Учасника/Переможця Акції персональних даних, з дотриманням
необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
8.3.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись
цих Правил. Факт відправки Організатору Акції будь-яких персональних даних засвідчує явну згоду
Учасника Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором
Акції згідно з Правилами використання персональних даних.
8.3.5. Організатор Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення
Акції, для інформування її Учасників про майбутні активності Організатора, за умови відсутності
письмових заперечень з боку Учасника Акції щодо такого інформування. Учасник має право в
будь-який момент відмовитися від отримання інформації про майбутні активності Організатора та
відкликати свою Згоду на збір та обробку персональних даних.
8.4. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші
контакти з Учасниками/Переможцем Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
8.6. Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними будь-які заявки на участь
(реєстрацію), а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або
отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів проведення Акції, або ж,
порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати,
ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана із
цією Акцією.
8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами,
несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,
фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою
Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або
належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити,
змінити або тимчасово припинити проведення Акції.
8.8. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до цієї Акції.

8.9. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного
законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і
при не врегульованих правилами спірних питаннях, остаточне рішення приймається
Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов’язаним з проведенням Акції, є
остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.
8.10. Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих
Правил.

