Офіційні Правила проведення Акції
«14 липня – День кросоверів Peugeot»
(надалі – Правила)
1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. «Акція» - рекламна акція під назвою «14 липня – День кросоверів Peugeot» що проводиться
Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕЖО СІТРОЕН Україна»(надалі – «Організатор»), з
метою залучення уваги потенційних споживачів до продукції під торговими марками Peugeot (надалі Продукція) та стимулювання продажів цієї Продукції.
1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться в мережі автосалонів Peugeot за наступною
адресною програмою:
Місто
Дніпро
Житомир
Запоріжжя
ІваноФранківськ
Київ
Київ

ТОВ "Ілта"
ПрАТ "КАТП "Укрпродконтракт"

Київ

ТОВ "ВіДі Авеню"

Київ

ТОВ "Автопассаж"

Краматорськ

ТОВ "Талісман-Автостиль"

Кропивницький

ПП "Авто-Шанс"

Львів
Миколаїв
Одеса

ТОВ "Ілта Львів"
ТОВ ТД "Автосвіт Миколаїв"
ТОВ «АДІС-МОТОР»

Одеса

ТОВ "ФОРТУНА ГРУП ЛТД"

Полтава
Рівне
Тернопіль

ТОВ "Компанія "Комплект-Авто"
ТОВ-фірма "МТВ"
ТОВ "Терко Авто Град"

Харків

ТОВ "Авто Граф Ф"

Херсон
Хмельницький
Черкаси

ТОВ "АМПІР"
ПП "Пежо Авто Люкс"
ПСП "Ньютон"
ДП ТОВ "Девелопмент МАКС
ЛЛС " "Автоінвестстрой-Чернігів"

Чернігів

Назва Дилера
ТОВ "АІС Автоцентр Дніпро"
ТОВ "Союз Автомотів"
ТОВ "ЛІОН АВТО"
ТОВ"Модерн- Авто"

Адреса
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, 208
10001, м.Житомир, вул. Київська, 77
69083, м. Запоріжжя, вул. Складська, буд. 8
76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича
15,
01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 6,
02140, м. Київ, вул. Ревуцького, 56
08131, Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60
04655, м. Київ, вул. Богатирська, 1А
84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.
Василя Стуса, 51
25014, м. Кропивницький, вул.
Кропивницького, 116, кв.3
79000, м. Львів, вул. Чайковского, 20
54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів 81/27
65017, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 5
65026, Одеська область, м. Одеса, вулиця
Грецька, 50, офіс 4
м. Полтава, вул.Курчатова, 19
33014, м. Рівне, вул. С. Бандери, 38
46000, м. Тернопіль, пр-т С. Бандери 31А
61052 м. Харків, вул. Котлова,29
73000, м. Херсон, вул. Будьонного, 5А
29000, м. Хмельницький, Вінницьке шосе, 23
18008, м. Черкаси, вул. Смілянська 131
14000, м. Чернігів вул. Казацька, 58

1.3. «Період проведення Акції»: з 01 липня 2018 року по 31 липня 2018 року включно.
1.4. «Подарунок»/«Заохочення» : під «Заохоченням» мається на увазі перелік із:
Bluetooth-колонка – 23 шт,
Спортивна сумка Peugeot – 10 шт
Брендовий годинник Peugeot – 2 шт.
1.5. «Учасник» - Учасник Акції – фізична особа, яка на момент участі в Акції досягла повноліття і має
повну цивільну дієздатність –, який/яка виконав/ла умови Акції згідно п.4.1 Правил, з метою отримання
Заохочення.

1.6. «Претендент» - це Учасник Акції, якого відібрала система random.org згідно п.5.10 правил.
1.7. «Переможець» - це Учасник акції, якого відібрала система random.org згідно п.5.10 правил і який
виконав умови в п. 4.1. та п. 5.12 Правил з метою отримання Заохочення.
1.8. «Офіційна сторінка» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет
– адресою www.peugeot.ua (надалі – Офіційна сторінка Акції).
1.9. Організатор Акції має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції
попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил за наступною
Інтернет-адресою: www.peugeot.ua
1.10. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Заохочувальний фонд Акції не
формується з внесків Учасників Акції.
2. Відомості про Організатора:
2.1. Відомості про Організатора Акції:
2.1.1. Організатором Акції є:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Пежо Сітроен Україна»
Юридична адреса:
04073 Київ, пров. Куренівський 12, 2-3 поверх
ІПН 368722926541, ЕДРПОУ 36872294

3. Учасники Акції, їх права та обов'язки:
3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2. – 3.3. цих Правил, та які виконали вимоги, встановлені
п. 4.1. цих Правил, називаються Учасниками Акції (далі і раніше по тексту цих Правил - «Учасники»).
3.2. Учасником може стати дієздатна особа, яка є громадянином України і проживає на території
України. Учасником Акції може бути тільки повнолітня особа (з 18 років).
3.3. Учасниками не можуть бути співробітники та представники Організатора, та будь-які треті особи,
які залучаються для проведення акції, афілійовані з Організатором, та особами, які залучаються
Організатором для проведення акції, а також працівники інших юридичних осіб, причетних до
організації та проведення Акції.
3.4. В разі отримання Учасником Акції права на отримання Заохочення, такий Учасник Акції, має
надати дані для ідентифікації своєї особи, та надати скановані копії (електронні зображення) документів
в порядку передбаченому п. 5.12. цих Правил.
3.5. Надання Учасником Акції (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч.
вигаданих, звільняє Організатора від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який
здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає
право на отримання Заохочення.
3.6. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
3.6.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.6.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в
Акції;
вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
3.7. Організатор Акції не зобов’язані перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
4. Порядок участі в Акції
4.1. Для того щоб узяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 3 цих Правил,
Учаснику необхідно вчинити наступні дії:
4.1.1. пройти тест драйв 14.07.2018 р..
р. автомобілів Peugeot в будь-якому дилерському центрі згідно з адресною програмою вказаною в
п. 1.2. цих правил;
4.1.2. Заповнити Анкету-відгук щодо моделі Peugeot, яка тестувалась 14.07.2018 р..
4.2. Кількість тест драйвів та заповнених Анкет не впливають на шанси Учасника акції на отримання
Заохочення.

5. Заохочення Акції та їх порядок отримання
5.1. Заохоченнями Акції є
5.1.1 Bluetooth-колонка – 23 шт,
5.1.2. Спортивна сумка Peugeot – 10 шт.
5.1.3. Брендовий годинник Peugeot – 2 шт.
5.2. Загальна кількість складає 35 (тридцять п’ять) одиниць Заохочень Акції. Кількість Заохочень
обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор залишає за собою право самостійно визначати
постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень
5.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
5.5. Організатор Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання
Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції
скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання
таких Заохочень.
5.6. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Заохочувального фонду Акції,
передбаченого даними Правилами.
5.7. Заохочувальний фонд Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і
використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.
Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та
військового збору, Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України
5.8. Право на участь у отриманні Заохочення мають ті учасники Акції, котрі виконали умови Правил
відповідно до ст. 4 цих правил.
5.9. Визначення Претендента, що отримує право одержати Заохочення, здійснюється 18. Липня, 2018
року, або не пізніше 31 липня 2018 року.
5.10. Визначення Претендента на отримання Заохочення проводиться за допомогою комп'ютерної
програми random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови
Акції відповідно до ст. 4 цих правил. В день визначення буде обрано основного Претендента на
отримання Заохочення та 5(п’ять) додаткових претендентів на випадок якщо основний претендент
та/або додатковий претендент втратить право на отримання Заохочення.
5.11. Оголошення про визначення Переможця розміщуються згідно зі строками вказаними в положеннях
5.9., цих Правил на сторінці Організатора www.peugeot.ua
5.12. Для одержання Заохочення Претендент повинен протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту
публікації повідомлення про визначення його Претендентом на отримання Заохочення, надати
представникам Організатора Акції, та/або представникам Офіційного дилерського центру Peugeot, де
Претендетом проводився тес-драйв автомобіля,у відповідності з п.4. , та/або відправити на електронну
адресу alina.kosa@mpsa.com / andrey.chabanov@mpsa.com) наступну інформацію про себе:
- ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника.
- Скановану Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку
- Скановану Копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та сторінка з даними про останню
реєстрацію)
Всі скановані копії (електронні зображення) мають бути належної якості, тобто зображення мають бути
чіткими, містити всю необхідну інформацію, не допускається обрізання/редагування/будь-які інші зміни
зображень, що можуть погіршити якість зображень, викривити/змінити наведені данні, призвести до
неможливості ідентифікації особи Переможця.
5.13. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту публікації повідомлення про визначення
основний претендент не зв’язався з представниками Організатора та/або не надав інформацію/документа
вказані в п. 5.12. цих правил, то вважається, що такий Учасник Акції втратив право на одержання
Заохочення, Організатор має право визначити Претендента на отримання Заохочення першого Учасника
зі списку додаткових 5 (п’яти) додаткових претендентів. У випадку, якщо першого зі списку Учасника з
яких-небудь причин неможливо буде визначити Претендентом, Організатор визнає Претендентом
наступного і так далі.
5.14. Якщо Претендент з причин, не залежних від Організатора, не має можливості одержати
Заохочення, то такий Претендент не має права на отримання будь-якої іншої компенсації від
Організатора.

5.15. Переможець отримує Заохочення самостійно у відповідному ДЦ Peugeot, який буде повідомлено
йому особисто.
5.16. З Переможцем під час вручення підписується відповідний акт прийому-передачі Заохочення та
робиться фотографія з Заохоченням. Також Переможець має передати представнику Організатора
власноруч завірені документи:
- копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та сторінка з даними про останню реєстрацію);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку, або копію сторінки
паспорта з відповідною відміткою, якщо Отримувач через свої релігійні або інші переконання
відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки
5.17. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником
Заохочення.
5.18. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника
можливості отримати Заохочення.
5.19. Право власності на Заохочення Акції переходить до відповідного Учасника Акції з моменту
отримання такого Заохочення Акції та підписання акту прийому передачі Заохочення, відповідно до
умов цих Правил.
6. Обмеження
6.1. Заміна Заохочень Акції будь-яким іншим благом не допускається. Організатор Акції не
компенсують Переможцю будь-які додаткові фінансові витрати, пов’язані із отриманням та
використанням Заохочення.
6.2. Організатор Акції не несуть відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку,
Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із
запізненням, були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи
були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочення Акції.
6.3. Організатор Акції не несуть відповідальності за роботу кур’єрських служб. Відповідальність
Організатора Акції обмежується вчасним відправленням Заохочення Учаснику Акції, що
підтверджується відповідним документом кур’єрської служби.
6.4. Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників Акції отримати Заохочення
чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, зокрема у зв’язку з
відсутністю в Переможця необхідних документів, тощо.
6.5. Організатор Акції не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками
Акції після їх одержання. Зовнішній вигляд Заохочень Акції, зазначений на рекламних матеріалах Акції,
може відрізнятися від зовнішнього вигляду Заохочень Акції, які можуть отримати Учасники.
6.6. Організатор Акції не несуть відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на
отримання Заохочень. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор
Акції і таке рішення оскарженню не підлягає.
6.7. Отримання Заохочення допускається лише Учасником Акції, який здобув право на отримання
Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де
Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
6.8. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто,
такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
6.9. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
7. Персональні дані
7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку та використання
наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації Організатором Акції з маркетинговою та/або
будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону
України «Про захист персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені,
прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів на сайті
www.Peugeot.ua, з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та
фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в
ЗМІ у разі отримання Заохочень Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема
рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й
таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Надання такої згоди

також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону
України «Про захист персональних даних».
8. Технічні умови
8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою
участі в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості
послуги за тарифним планом провайдера даної послуги.
8.2. Організатор, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні збої
в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли за
незалежних від Організатора обставин.
9. Додаткові умови:
9.1. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Офіційними правилами та
зобов’язуються їх виконувати.
9.2. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється
шляхом розміщення Офіційних правил Акції на Офіційній сторінці.
9.3. Організатор, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади,
суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає
неможливою.
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань
Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не
підлягає.
9.5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках
цих Правил.
9.6. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства
України.

