
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«Старт продажу iPhone 11» 
МЕРЕЖЕЮ МАГАЗИНІВ ЦИТРУС - ГАДЖЕТИ ТА АКСЕСУАРИ 

м. Одеса           «07» жовтня 2019 г. 

  

1. Організатор Акції: 
1.1. ТОВ «Гаджет Трейдінг» 

 

2. Період та місце проведення Акції: 
2.1. Акція триває: з «08» жовтня 2019 року до «10» жовтня 2019 року включно.  

2.2. Заявка на участь в акції підтверджується заповненням форми реєстрації учасників за адресами: 

Одеса - https://forms.gle/625yi9LJ6fsfAq4X8 

Київ - https://forms.gle/69icewo9Lx3DdD7X6 

Дніпро - https://forms.gle/wopx4bZP48yM2jQJ8 

у період з 12:00 «08» жовтня 2019 р. до «10» жовтня 2019 р. включно. 

2.3. Акція проводиться в магазинах «Цитрус» за адресою: 

- м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 58 

- м. Київ, вул. Хрещатик, 29 

- м. Одеса, пров. віце-адмірала Жукова, 17/19 

 
 

3. Учасники Акції. 

3.1. Участь у Акції можуть прийняти всі дієздатні громадяни України, які в період проведення акції виконали 

всі вимоги і умови наступних Правил (далі — «Учасники Акції»). 
3.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники і представники Організаторів і будь-якої іншої компанії, 

залученої до проведення Акції, близькі родичі вищевказаних осіб, а також юридичні особи.  

 

4. Акційний Фонд: 

- м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 58 – 1 шт, iPhone 11 64Gb; 

- м. Київ, вул. Хрещатик, 29 - 1 шт, iPhone 11 64Gb; 

- м. Одеса, пров. віце-адмірала Жукова, 17/19 - 1 шт, iPhone 11 64Gb; 

 
 

5. Умови участі в Акції 
5.1. Заявка на участь у акції підтверджується реєстрацією клієнта за відповідним посиланням: 

м. Одеса - https://forms.gle/625yi9LJ6fsfAq4X8 

м. Київ - https://forms.gle/69icewo9Lx3DdD7X6 

м. Дніпро - https://forms.gle/wopx4bZP48yM2jQJ8 

у період з 12:00 «08» жовтня 2019 р. до «10» жовтня 2019 р.  

 

5.2. В п’ятницю, 11 жовтня 2019 року о 01:00 за місцевим часом у кожному місці проведення акції, вказаному 

у п.2.3, за допомогою ресурсу Random.org серед усіх присутніх зареєстрованих учасників акції буде визначено 

по 1 (одному) власнику iPhone 11 64Gb та об’явлено 11 жовтня 2019 року у місці проведення акції.  

5.3. Кожен учасник акції може взяти участь в акції лише один раз шляхом реєстрації.  

5.4. Підтвердити свою участь та стати власником 1 (одного) з 3 (трьох) iPhone 11 64Gb, учасник має в момент 

визначення володаря шляхом присутності у магазині та відповіддю на телефонний дзвінок від організатора. 

Отримати 1 (один) з 3 (трьох) iPhone 11 64Gb учасник може тільки шляхом власної присутності 11 жовтня з 00:00 

до 01:00. 

5.5. У випадку якщо учасник акції не відповість на телефонний дзвінок від Організатора протягом трьох 

хвилин, вважається, що учасник акції добровільно відмовився від участі в акції та не може претендувати на 

отримання будь-якої компенсації, у тому числі грошової. Ведучий від Організатора за допомогою ресурсу 

Random.org обирає наступного володаря.  

5.6. Кожен з 3 (трьох) визначених володарів учасників може отримати iPhone 11 з більшим об’ємом пам’яті: 

для цього необхідно доплатити різницю між вартістю iPhone 11 64Gb та iPhone 11 128Gb або 256Gb. 

5.7. Підтвердження особи проходить шляхом порівняння даних, внесених при реєстрації та даних, вказаних у 

паспорті визначеного володаря. 

5.8.  Отримати iPhone 11 64Gb з Акційного фонду за 1 (одну грн). кожний з обраних володарів може після 

надання наступних документів: копії свого паспорта, розписки про отримання відповідної одиниці Акційного 

фонду і фото з ним. 

5.9. У разі якщо учасник акції не підтвердить свою участь у визначений в пункті 5.4. правил строк і не надасть 

виконавцю акції інформацію, вважатиметься, що такий учасник добровільно відмовився від участі в акції і він не 

матиме права претендувати на отримання будь-якої компенсації, у тому числі грошової.  

 

6. Права та обов’язки Організатора та Учасників акції. 

6.1. Організатор має право в одностороньому порядку в будь-який час змінювати визначення учасників, склад 

заохочень, призупиняти, відновлювати, припиняти умови цих Правил і проведення Акції. Повідомлення про 

доповнення або зміну цих Правил, умов проведення Акції розміщується на Інтернет сторінці Організатора 

https://www.citrus.ua  
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6.2. Організатор Акції і залучені ним треті особи не несуть відповідальність в випадку настання форс-

мажорних обставин, таких як стихійне лихо, пожежа, паводок, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, зміни у 

поточному законодавстві, які діють на території проведення Акції, інші непідконтрольні 

Виконавцю/Організатору Акції і залучених їм третіх осіб. 

 

7. Інші умови. 
7.1. У разі неоднозначного тлумачення цих Правил та / або виникнення спірних питань та / або питань 

неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.2. Учасники Акції дають згоду на проведення фото та / або відеозйомки з їх участю в рамках проведення 

Акції, використання свого імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про них в маркетингових 

цілях, у тому числі право публікації їх імені та фотографій в мережі інтернет, засобах масової інформації, 

друкованих виданнях, аудіо та відеоматеріалах, без обмеження по території і термінами такого використання. 

Таке використання не компенсується (не оплачується) Організаторами або третіми особами. 

7.3. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, викладеними в цих 

Правилах, а також зобов'язуються виконувати ці Правила. 

 


