
 

Офіційні правила розіграшу «Розіграш щотижня» 

(надалі – «Розіграш») 

 

Організатором Розіграшу: 

Організатором Розіграшу «Розіграш щотижня» виступає Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Гараж Мобайл Груп», 08132, вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Києво-

Святошинський р-н, Київська обл., Україна (далі в тексті – «Організатор»). 

Визначення термінів: 

«Розіграш» – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та 

просування на ринку товарів, що продаються в магазинах, які працюють під знаком для 

товарів та послуг «ringoo».  Акція провадиться на безоплатних засадах, має на меті 

рекламування, сприяння продажу товарів Організатора. 

 «Правила» - ці правила проведення Розіграшу, а також будь-які зміни та доповнення до 

них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою 

участі у Розіграші. 

 «Учасник Розіграшу» - фізична особа, якій на момент проведення Розіграшу виповнилось 

18 років та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Розіграші. 

«Інформація про Розіграш» - інформація про Розіграш, офіційні правила Розіграшу, а 

також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Розіграшу. Інформація про 

Розіграш розміщена в магазинах мережі ТМ «ringoo».   

 «Територія проведення Розіграшу» (або «місце проведення Розіграшу») - Розіграш 

проводиться між покупцями товару в магазині ТМ «ringoo»  на всій території України (крім 

АР Крим та тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей). 

«Строк проведення Розіграшу» (або «тривалість Розіграшу», або «період проведення 

Розіграшу») – період протягом якого  покупець, який здійснив покупку y мaгaзинax ringoo 

та залишив свій контактний номер телефону, щоб прийняти участь у Розіграші, а саме з 02 

серпня по 19 вересня 2021 року включно. 

 

1. Участь в Розіграші  

1.1. Брати участь в Розіграші мають право  фізичні особи, яким на момент проведення 

Розіграшу виповнилося 18 років, та якими виповнено умови та правила цього Розіграшу, 

що викладено нижче. 

1.2. Цей Розіграш дійсний лише для  кінцевих споживачів, що виконали умови Розіграшу, і 

бажають придбати товар для власного споживання без комерційної мети з дотриманням 

Правил. 

1.3. У випадку, якщо в момент продажу товару на умовах Розіграшу буде встановлено, що 

покупець, який приймає участь у Розіграші, не може бути Учасником Розіграшу відповідно 

до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі у Розіграші.. 

 

 

2. Умови участі у Розіграші 

2.1. З метою участі у Розіграші, Учасник Розіграшу  повинен в Період проведення 

Розіграшу: 



придбати товар на суму від 999 грн. (крім поповнення мобільного рахунку) та залишити 

свій контактний номер телефону в магазині ТМ «ringoo». 

2.2. Розіграш проводиться Організатором один раз на тиждень протягом періоду 

проведення Розіграшу для покупців, які придбати товар на суму від 999 грн. (крім 

поповнення мобільного рахунку) та залишити свій контактний номер телефону, протягом 

тижня. 

2.2. Учасники Розіграшу, які виконали всі вищевказані дії, залишили свій контактний 

телефон, та, не повернули придбаний товар до проведення розіграшу – автоматично 

отримують право участі у Розіграші та визначенні Переможця. 

2.3. Один розрахунковий документ виданий Організатором за здійснення покупки в 

акційний період у мережі магазинів ТМ «ringoo» по всій території України (окрім АР Крим 

та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей бере участь в 

Розіграші тільки один раз.  

Для того, щоб прийняти участь в Розіграші ще один раз, необхідно знову виконати умови 

Розіграшу. 

2.4. Учасник може розрахуватись за акційний товар подарунковим сертифікатом згідно 

правил, що зазначені на самому подарунковому сертифікаті. 

 

 

3. Порядок визначення Переможців 

3.1. Розіграш буде проведений  на сайті random.org з оголошенням результатів на сторінці 

https://instagram.com/ringoo.ua в наступні дні: 

3.1.1. «10» серпня 2021 року, для покупців що здійснили покупку та виконали умови 

Розіграшу у період з «02» по «08» серпня 2021 року; 

3.1.2. «17» серпня 2021 року, для покупців що здійснили покупку та виконали умови 

Розіграшу у період з «09» по «15» серпня 2021 року; 

3.1.3. «24» серпня 2021 року, для покупців що здійснили покупку та виконали умови 

Розіграшу у період з «16» по «22» серпня 2021 року; 

3.1.4. «31» серпня 2021 року, для покупців що здійснили покупку та виконали умови 

Розіграшу у період з «23» по «29» серпня 2021 року; 

3.1.5. «07» вересня 2021 року, для покупців що здійснили покупку та виконали умови 

Розіграшу у період з «30» серпня по «05» вересня 2021 року; 

3.1.6. «14» вересня 2021 року, для покупців що придбали акційний товар у період з «06» по 

«12» вересня 2021 року; 

3.1.7. «21» вересня 2021 року, для покупців що придбали акційний товар у період з «13» по 

«19» вересня 2021 року; 

3.2. Один переможець визначений за результатами проведення Розіграшу отримає одне 

заохочення за 1 гривню (в т.ч. ПДВ), а саме – смартфон, зовнішній акумулятор, портативна 

акустика, термос, електрочайник, бездротові навушники. 

3.3. Організатор Розіграшу самостійно визначає подальшу долю Заохочення, що не було 

отримано Переможцем, або не може бути надано Переможцю, відповідно до умов цих 

Правил. Такі Заохочення можуть бути використані будь-яким іншим чином на власний 

розсуд Організатора. 

3.4. Результати визначення Переможців, є остаточними й оскарженню не підлягають. 

 

 



4. Порядок, умови та строки отримання права на Заохочення 

4.1. Переможець може отримати Заохочення, протягом 14 днів з дня, наступного за днем 

проведення Розіграшу. Заохочення надається Організатором Розіграшу.  

4.2. Переможець  має  право на отримання Заохочення за  1 (одну) гривню.  

4.3. Переможець, що не звернувся до Організатора за отриманням Заохочення протягом 

строку, визначеного в пункті 4.1. цих Правил, втрачає право на отримання Заохочення. 

4.4. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неможливість отримання 

Переможцем Заохочення з огляду на пропуск строку, встановленого пунктом 4.1. цих 

Правил. Жодна компенсація у такому випадку не передбачається. 

4.5. Невиконання Переможцем умов та вимог встановлених пунктом 2.1 цих Правил, 

позбавляє такого Переможця права на отримання Заохочення. У такому випадку 

Організатор діє згідно п. 3.3 цих Правил. 

4.6. Організатор Розіграшу не несе відповідальність за якість Заохочення, за неможливість 

ним скористатись Переможцем Розіграшу з будь-яких причин, а також за будь-яку шкоду 

життю, здоров’ю та майну переможця та третіх осіб, що могла би бути заподіяна 

використання Заохочення. 

 

5. Обмеження 

5.1. Заміна Заохочення, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає. 

5.2. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за невручення/ невиконання 

Заохочення у випадку, якщо Переможець не скористався правом на отримання Заохочення 

у строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення надається тільки за умови 

виконання всіх вимог, які передбачені цими Правилами. 

5.3. Своєю участю в Розіграші Учасники Розіграшу з власної волі та добровільно надають 

повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото  та використання його фотографічного 

зображення у інформаційних матеріалів про проведення Розіграшу за умови дотримання 

вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення публікацій про 

проведення Розіграшу з його зображенням. 

5.4. Учасники Акції погоджуються, що власник персональних даних може доручити 

обробку персональних даних розпоряднику без попереднього повідомлення та без 

узгодження з ними. Учасники Розіграшу погоджуються, що власник та/або розпорядник 

персональних даних може, не повідомляючи їх та не узгоджуючи з ними, передати їх 

персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам власника та/або розпорядника 

як безкоштовно, так і за плату. Учасники Розіграшу погоджуються, що у випадку 

передання їх персональних даних третім особам за плату, Учасники Розіграшу не будуть 

претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію. 

Вказана згода надана з врахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист 

персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники 

Розіграшу засвідчують обізнаність про мету обробки їх персональних даних та власник 

персональних даних, а також про можливість передачі їх персональних даних третім 

особам на розсуд власника та/або розпорядника персональних даних. Зміст їх прав, як 

суб’єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» 

повідомлено та зрозуміло.  

5.5. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за порушення строків та умови 

проведення Розіграшу у разі настання форс- мажорних обставин, таких як стихійні лиха, 



пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, 

що діє на території проведення Розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора 

Розіграшу обставини. 

5.6. Учасники Розіграшу мають право відмовитися від Заохочення.  

5.7. Заохочення, від отримання якого Переможець відмовився, Організатор Розіграшу 

використовує на власний розсуд. 

5.8. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений 

і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з 

правами, які стосуються його персональних даних . 

5.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, 

і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому 

рішення Організатора Розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню. 

 

6. Інші Умови 

6.1. Інформація про Розіграш, офіційні правила Розіграшу, а також додаткова інформація, 

розміщена в магазинах мережі ТМ «ringoo».  

6.2. Організатор Розіграшу має право на зміну Строку проведення Розіграшу та Території 

проведення Розіграшу. 

6.3. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за роботу служб поштового зв’язку, в 

тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників будь-яких 

підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками 

Розіграшу та Організатором, чи вручення Заохочень в рамках проведення Розіграшу, 

внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені 

або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Розіграшу не отримав відповідне Заохочення 

Розіграшу.  

6.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Розіграшу 

протягом усього Періоду проведення Розіграшу. Зміна та/або доповнення цих Правил та 

умов Розіграшу можливі у випадку їх затвердження Організатором Розіграшу та 

оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови 

Розіграшу, відповідно до пункту 6.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил. 

 


	5.8. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних .

