ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №1 від 01.08.13

Офіційні правила
рекламно-маркетингової акції «Мега Смартфон»
1. ОРГАНІЗАТОР (ВИКОНАВЕЦЬ) АКЦІЇ
1.1. Організатор (Виконавець) рекламно-маркетингової акції «Мега Смартфон» –
ТОВ “Партнер Фінанс” (02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, оф. 43).
1.2. Участь в акції є безкоштовною: Організатор (Виконавець) акції не отримує
винагороду від учасників за їх участь в акції. Акція не є азартною грою, лотереєю,
послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці правила не є публічною
обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
1.3. Для організації та проведення акції, а також для здійснення контролю за
перебігом акції, Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться в період з «01» серпня 2013 року до «28» грудня 2013 року
включно (далі – акційний період, період акції).
2.2. Стати учасником акції можна з «01» серпня 2013 року до «28» грудня 2013 року
включно на території міста Києва та міста Харкова.
2.3. Реєстрація в Акції є автоматичною. Перелік учасників знаходиться на сайті
КредитКафе в розділі Акції (http://creditcafe.com.ua/contest).
3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
3.1. Учасниками акції (далі – учасники) можуть бути громадяни України, яким на
момент проведення акції виповнилося 18 років, які є клієнтами ТОВ “Партнер
Фінанс”, що в період проведення акції мають одну відкриту (не погашену) позику
без прострочень та мають на момент початку акції одну успішно закриту
(погашену) позику та виконали правила цієї акції.
3.2. Учасниками акції за будь-яких обставин не мають права бути:
a) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники
Організатора (Виконавця) цієї акції;
b) чоловік або дружина осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту правил;
c) близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у
підпунктах «а» та «b» цього пункту правил;
d) неповнолітні;
e) недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи;
f) особи, які не відповідають умовам акції.

4. УМОВИ І МЕХАНІКА АКЦІЇ
4.1. Учасниками акції автоматично стають клієнти ТОВ “Партнер Фінанс”, що в період
проведення акції, та на день кожного з розіграшів, згідно графіку в п.5.1.5. мають
одну відкриту (не погашену) позику без прострочень та мають на момент початку
акції мінімум одну успішно закриту (погашену) позику.
4.1.1. Учасник акції, що відповідає умовам акції, буде повідомлений про
реєстрацію в акції шляхом SMS-інформування на мобільний номер, що
належить учаснику, який був вказаний при отриманні позики, з
інформуванням про персональний номер учасника акції.
4.1.2. Формування персональних номерів учасників здійснюється послідовно в
порядку дати відкриття відкритого (не погашеного) без прострочень
договору позики, від більш раннього.
4.1.3. Списки персональних номерів учасників розміщуються та оновлюються на
сайті http://creditcafe.com.ua/contest (розділ «Акція»).
4.1.4. До списку потрапляють всі персональні номери учасників акції, які
виконали умови акції, незалежно від зміни статусу учасника акції на
момент розіграшу призів.
4.1.5. При проведенні розіграшу персональні номери учасників проходять
перевірку на наявність мінімум однієї закритої позики та відкритої не
простроченої позики на дату розіграшу. Якщо персональний номер
учасника не відповідає викладеним умовам застосовується п.4.1.6.
4.1.6. Якщо при визначенні переможців акції, учасник акції вважається таким, що
не виконав умови акції, а його персональний номер визначений як
переможний, такий учасник акції позбавляється права на приз як такий, що
не виконав умов акції, а право на приз переходить до учасника акції, який
виконав умови акції, з персональним номером, який йде наступним у
відповідному визначенні переможців.
4.2. Призовий фонд акції включає в себе:
1) 19 (дев’ятнадцять) USB-флеш накопичувачів об’ємом 32 Gb кожен, з
логотипом «КредитКафе», вартістю 180 грн. кожен.
2) 5 (п’ять) сертифікатів на Apple iPhone5, вартістю 5750 грн. кожен.
3) 1 (один) телевізор Samsung Smart TV, вартістю 10500 грн.
4.3. Заміна Призів грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається. Призи не підлягають обміну та поверненню.
4.4. Персональний номер учасника акції зберігається за ним до кінця акції, а кількість
разів участі одного учасника акції в розіграшах згідно з даними правилами, а
також кількість Призів, котра може бути виграна одним учасником акції не
обмежена.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ, ЯКІ ПЕРЕМОГЛИ В АКЦІЇ
5.1. Визначення учасників, що перемогли в акції, та які отримують Призи акції,
проводитиметься наступним методом серед усіх учасників акції, які виконали
умови даних правил:
5.1.1. Для визначення персональних номерів учасників акції, що стали
переможцями акції, використовуються значення 4 (чотирьох) цифр після
коми в курсах наступних пар валют:
EUR/USD, EUR/RUB, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/CHF
5.1.2. Незалежне авторитетне джерело інформації щодо курсу валют –
Європейський центральний банк http://www.ecb.europa.eu
Перевірити курс можливо за такими посиланнями:

EUR/USD - http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html
EUR/RUB - http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-rub.en.html
EUR/CAD - http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-cad.en.html
EUR/AUD - http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-aud.en.html
EUR/CHF - http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-chf.en.html
5.1.3. Курси визначаються на момент закриття торгів ринку Forex в останню
п’ятницю місяця перед відповідним днем чергового розіграшу призів, а
саме:
30 серпня (див. таблицю Aug-2013 за 30 число)
27 вересня (див. таблицю Sep-2013 за 27 число)
25 жовтня (див. таблицю Oct-2013 за 25 число)
29 листопада (див. таблицю Nov-2013 за 29 число)
27 грудня (див. таблицю Dec-2013 за 27 число)
Наприклад:

5.1.4. Від значення 4 (чотирьох) цифр після коми у відповідній парі валют буде
відніматися загальна кількість учасників на момент розіграшу.
5.1.5. Віднімання відбувається до тих пір поки не визначиться порядковий номер,
що дорівнює або менший кількості учасників розіграшу. Визначене число,
що відповідає одному з персональних номерів учасників, вважається
переможним у відповідному розіграші відповідної пари валют.
5.1.6. Порядок розіграшу призів до відповідної пари валют у відповідний день
розіграшу:
31.08.13

28.09.13

26.10.13

30.11.13

28.12.13

EUR/USD

смартфон

USB-флеш

USB-флеш

USB-флеш

телевізор

EUR/RUB

USB-флеш

смартфон

USB-флеш

USB-флеш

USB-флеш

EUR/CAD

USB-флеш

USB-флеш

смартфон

USB-флеш

USB-флеш

EUR/AUD

USB-флеш

USB-флеш

USB-флеш

смартфон

USB-флеш

EUR/CHF

USB-флеш

USB-флеш

USB-флеш

USB-флеш

смартфон

*Під USB-флеш мається USB-флешнакопичувач.

5.2. Розіграш відбувається в останню суботу кожного акційного місяця, а саме:
31.08.13, 28.09.13, 26.10.13, 30.11.13, 28.12.13.
5.3. Інформування Організатором учасників, які перемогли в акції, відбувається
протягом 48 годин після відповідного дня проведення розіграшу за контактними
номерами телефонів, які вони вказали під час отримання послуг Організатора.
5.4. Організатор акції не несе відповідальність за достовірність інформації, наданої
учасниками акції, в т. ч. інформації щодо контактів з ними.
5.5. Результати відповідних розіграшів будуть опубліковані на сайті
http://creditcafe.com.ua/contest (розділ «Акція»), протягом 48 годин після
проведення відповідного розіграшу.
5.6. Якщо учасник порушив будь-які положення даних правил акції, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України, учасник не має права
на одержання від Організатора акції будь-якої компенсації, в т. ч. грошової.
6. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ УЧАСТНИКАМИ, ЯКІ ПЕРЕМОГЛИ В АКЦІЇ
6.1. Будь-який учасник, який переміг в акції, вправі відмовитися від отримання призів
акції шляхом усного повідомлення під час повідомлення учасника про перемогу
на умовах Правил. Учасник, який переміг в акції, погоджується з тим, що така
відмова повинна бути зафіксована під час інформування Організатором за
контактним номером телефону.
6.2. Передача призів оформлюється шляхом підписання протоколу про вручення
призу між Організатором акції та учасником акції.
6.3. У випадку непідписання протоколу про вручення призу (п. 6.2.) цих правил,
протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення

про здобуття права на приз, учасник акції позбавляється права на отримання
призу.
6.4. Призи будуть вручені особисто (за місцем фактичного знаходження організатора –
02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, оф. 43).
6.5. Переможець акції погоджується з тим що, Організатор не відшкодовує витрати на
проїзд, проживання та будь-які інші витрати пов’язані з участю в акції та
отриманням призів.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з
отриманням учасником акції призів акції, несе Організатор.
7.2. Взявши участь в акції, учасники акції надають свою згоду на:
1) отримання Організатором особистої інформації, що надана учасником.
2) використання такої інформації Організатором з метою проведення акції у
відповідності з чинним законодавством України;
3) копії документів, наданих Організатору, не підлягають поверненню учасникам
акції.
4) проведення фото та/або відео зйомки за участю учасника в момент вручення
призу та подальше розміщення таких фото та/або відео зйомки в
маркетингових та/або рекламних цілях на сайті та/або інформаційних та/або
рекламних матеріалах Організатора без виплати будь-якої винагороди на
необмежений термін.
7.3. Заміна призів акції будь-яким іншим благом не допускається.
7.4. Інформування щодо Правил та умов акції здійснюється за допомогою
анонсування акції та розміщення офіційних правил та умов акції на web-сайті, що
знаходиться за адресою: http://creditcafe.com.ua/contest/, розміщення
скороченої інформації щодо механіки акції у рекламних матеріалах.
7.5. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців
акції.
7.6. Процедура визначення одержувачів призів не є лотереєю, або іншою, заснованою
на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
7.7. Організатор не вступає у дискусії з учасниками акції щодо визнання учасників акції
переможцями акції.
7.8. Учасники акції погоджуються не надавати засобам масової інформації відомості
про участь в акції та отримання призів, без згоди на це Організатора акції.
7.9. Організатор акції не несе відповідальність за роботу операторів зв’язку, будь-які
помилки операторів зв’язку, внаслідок яких учасники акції не були повідомлені
або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання призів акції.
7.10. Організатор акції має право відмовити в участі в акції особі, що невірно, не
повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до
даних правил, не виконала інших вимог даних правил, при цьому така особа не
має права на одержання від Організатора акції будь-якої компенсації.
7.11. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
правил і/або питань, не врегульованих цими правилами та/або чинним

законодавством України, остаточне рішення приймається Організатором акції
відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.12. Своєю участю в акції всі учасники акції повністю погоджуються з цими правилами
та зобов’язуються їх виконувати.
7.13. Організатор не несе відповідальності за:
1) технічні проблеми з передачею даних при застосуванні каналів зв’язку, що
використовуються під час проведення акції;
2) втрату, затримку або пошкодження поштових листів та інших відправлень,
внаслідок обставин, які не залежать від нього (наприклад, якщо втрата,
затримка або пошкодження листа відбулася з вини пошти або третіх осіб), а
також з причини зазначення учасником акції неправильної та/неповної,
та/або не оновленої адреси;
3) невиконання (несвоєчасне виконання) учасниками акції своїх обов’язків,
передбачених цими правилами
7.14. Усі результати акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
7.15. Ці правила, так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх
розміщення Організатором на сайті http://creditcafe.com.ua/contest

