Офіційні правила проведення рекламної акції
ТОВ «КЛТ КРЕДИТ»
1. Організатор Акції
1.1. Організатором і виконавцем рекламної акції (далі - «Акція») є Товариство з обмеженою
відповідальністю «КЛТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 40076206; адреса: 02160, м.Київ, пр. Возз'єднання,
15) (далі - «Організатор», ТОВ «КЛТ КРЕДИТ »).
2. Учасники Акції
2.1. Брати участь в Акції можуть фізичні особи - громадяни України, які досягли 18 років і постійно
проживають на території України, які в період проведення Акції, а саме: з 05.12.2016 по 15.01.2017
включно заповнили Анкету на отримання кредиту на Сайті ТОВ «КЛТ КРЕДИТ »https://kltcredit.com.ua, ознайомилися і погодилися з Правилами надання кредитів ТОВ«КЛТ
КРЕДИТ», Договором кредиту і дали Згоду на обробку своїх персональних даних і отримали не
менше одного кредиту в період проведення Акції (далі -«Учасники Акції»).
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати участь в Акції власники і засновники
Організатора Акції, працівники Організатора Акції та близькі особи, родичі та інші особи, які мають
відношення до зазначених осіб, а також особи, які не відповідають умовам, визначеним п. 2.1.
Правил Акції або не виконують умови цих правил.
2.3. Акція проводиться з метою просування на ринку України послуг, які надає Організатор.
Проведення Акції направлено на підвищення попиту на послуги Організатора, популяризацію
послуг Організатора серед потенційних клієнтів, утримання і розширення позиції присутності на
ринку Організатора.
2.4. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці
Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
2.5. Організатор не несе відповідальність за не ознайомлення Учасника з цими Правилами.
2.6. Беручи участь в Акції, кожен її учасник автоматично погоджується з Правилами Акції. Незнання
Правил Акції не звільняє від відповідальності за їх порушення.
2.7. Учасник Акції отримує статус Переможця акції, за умови повернення Учасником Акції кредиту,
відсотків за користування кредитом в терміні на умовах визначених Договором кредиту.
3.Територія і Період проведення Акції
3.1. Акція проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованих території АР
Крим та зони проведення АТО), (далі - «Територія Акції») і триватиме в період з «05» грудня 2016
по «15» січня 2017 року включно (далі - «Період проведення Акції») відповідно до Правил Акції.
3.2. Період проведення Акції може бути змінений Організатором за його власним рішенням
самостійно, або в зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені
Організатором. У разі зміни періоду проведення Акції, Організатор робить відповідне оголошення
в порядку, визначеному цими Правилами.
4. Призи Акції
4.1. Право на отримання Призів Акції мають Учасники Акції, які відповідають вимогам п.2. Правил і
які будуть обрані Переможцями Акції (далі - «Учасники Акції», а окремо - «Переможець Акції»)
безкоштовно отримують виграний приз.
4.2. Фонд Призів Акції складається з:
4.2.1. Телевізор Mystery MTV-3231LT2 в кількості 1 шт.
4.2.2. Мультиварка DELFA DMC-08в кількості 1 шт.
4.2.3. Утюг PHILIPS GC1026/30 в кількості 1 шт.
4.2.4. Електрочайник PHILIPS HD9334/11 в кількості 1 шт..
4.2.5. Міксер GORENJE MRP330EA в кількості 1 шт.

4.2.6. Знижка на комісію за користування кредитом в розмірі: -50% в кількості 3 шт
4.3. Фонд Призів Акції обмежений і складає зазначену кількість в п. 4.2. цих Правил.
4.4. Зовнішній вигляд призів (розмір, колір), зазначених на рекламних матеріалах, які будуть
поширюватись протягом періоду проведення Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду
реальних призів.
4.5. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно кількістю призів,
визначеною в п.4.2.1.-4.2.6. цих Правил.
4.6. Гарантія працездатності призів, визначених в п.4.2.1.-4.2.5. цих Правил Організатором не
надається. Претензії до технічного стану та працездатності призів учасники Акції повинні
направляти безпосередньо виробнику (імпортеру) призів або вказаним ним особам.
4.7. Після передачі Призів Акції ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» не несе відповідальність за подальше
використання Призів Акції та за можливі наслідки використання Призів Акції.
4.8. Оподаткування осіб, які отримали призи, проводиться відповідно до чинного законодавства
України. Вартість призів, що перевищує 50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на
1 січня звітного року (у 2016 р.- 689,00 грн.) оподатковується ПДФО як додаткове благо. Всі витрати
по сплаті податків бере на себе Організатор.

5. Визначення Переможців Акції
5.1. Визначення Переможців Акції буде проводитися 23.01.2017 за адресою: 02160, м.Київ, пр.
Возз'єднання, 15, офіс 511.
5.2. Визначення Учасників, які отримають право на отримання призів (Переможців Акції)
здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури:
5.2.1. Організатор Акції за допомогою програми Randstuff (www randstuff.ru) визначає і фіксує за
допомогою випадкової комп'ютерної вибірки Переможців з числа Учасників Акції. Визначення
Переможців Акції за допомогою програми Randstuff оскарженню не підлягає.
5.2.2. Переможці Акції будуть визначені випадковим чином серед усіх учасників Акції.
5.3. Результати визначення Переможців Акції, які отримали право на отримання призів зазначених
в п.4.2.1-4.2.6, оформляються протоколом. Для кожного виду призів буде проведено окремий
розіграш.
5.4. Організатор Акції гарантує об'єктивність при визначенні Переможців Акції. У разі виникнення
спірних ситуацій і / або питань, не передбачених цими Правилами, остаточне рішення приймає
Організатор Акції.
5.4. Результати Акції, тобто інформація про Переможців Акції, буде розміщена на сайті
www.kltcredit.ua, а також на сторінці Організатора в соціальній мережі facebook.com і vk.com.
Також, на електронну адресу кожного Переможця Акції, зазначену у заявці на кредит, буде
відправлено електронне повідомлення і здійснений телефонний дзвінок на контактний номер
телефону кожного Переможця Акції, вказаний при реєстрації заявки на кредит, протягом 5 (п'яти)
робочих днів від дати визначення Переможців Акції.
5.5. Призи, зазначені в п.4.2.1-4.2.5. даних Правил, вручаються в офісі компанії Переможцям Акції
Організатором, починаючи з «31» січня 2017 року, в порядку, визначеному цими Правилами.
5.6. Детальні умови Акції, а саме - ці Правила, так само як і інша інформація, що стосується Акції,
розміщуються на сайті Організатора: www.kltcredit.ua, а також на сторінці Організатора в
соціальній мережі facebook.com і vk.com.
6. Умови та порядок отримання призів
6.1. Кожен Переможець Акції протягом 5 (п'яти) робочих днів після повідомлення про результати
Акції в порядку, передбаченому п. 5.4. Правил повинен підтвердити представнику Організатора
свої персональні дані, які вказані в Протоколі, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; серія і номер
паспорта громадянина України; індивідуальний податковий номер; а також надати іншу

інформацію, для підтвердження відповідності умовам Акції / виконання вимог Правил і
зобов'язаний надати Організатору:
6.1.1. паспортні дані (копію паспорта);
6.1.2. копію індивідуального податкового номера;
6.1.3. копії інших документів, необхідних для отримання призу, на вимогу Організатора;
6.1.4. контактну інформацію Переможця Акції. Для отримання призу, зазначеного в п.4.2.1-4.2.5.,
Переможцям Акції необхідно пред'явити оригінал паспорта.
6.2. Вищевказана інформація повинна бути надана Переможцями Акції, як коректна і правдива.
Копії документів повинні бути чіткими і розбірливими. Відповідальність за достовірність наданих
даних несе Учасник акції.
6.3. Переможці Акції отримують право на отримання призів за умови виконання ними умови п.2.7.
Правил, а саме: за умови повернення кредиту і відсотків за користування кредитом в період і на
умовах визначених Договором кредиту.
6.4. Приз передається Переможцеві Акції особисто в офісі компанії згідно Акту прийому-передачі
призу, який підписується Переможцем Акції та Організатором Акції при наявності оригіналу
паспорта Переможця Акції.
6.5. Відмова давати згоду на використання інформації та персональних даних Переможця Акції або
відмова підписувати Акт прийому-передачі призу, передбачений п.6.4. Правил, а також відмова
надавати інформацію, передбачену п.6.1. Правил або надати її пізніше зазначеного терміну чи
надати інформацію, яка має ознаки фальсифікації або є недостовірною, позбавляє Переможця
Акції права на отримання призу і вважається відмовою Переможця Акції від отримання Призу
Акції. Претензії Переможця Акції в таких випадках не приймаються і не розглядаються
Організатором.
6.6. Після підтвердження персональних даних та інших необхідних даних і надання Переможцями
Акції всіх документів, передбачених п. 6.1. Правил, представник Організатора погоджує дату, час і
місце вручення Призів Акції, зазначених в п.4.2.1-4.2.5.
6.7. Вручення Призів Переможцям Акції має відбутися не пізніше ніж через 20 (двадцять)
календарних днів від дати визначення Переможців Акції, за умови дотримання такими
Переможцями акції всіх умов передбачених Правилами.
6.8. Право власності на приз переходить до Учасника з моменту отримання призу відповідно до
умов даних Правил. До цього моменту, всі призи є власністю Організатора.
6.9. Якщо Переможець Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора, не має можливості
особисто отримати приз, зазначений в п.4.2.1-4.2.5., або не виконав вимог цих Правил, або не
затребував приз протягом 20 календарних днів після надання контактної інформації, такий
Учасник не має права на отримання призу, ніяких додаткових заохочень, компенсацій та інших
виплат від Організатора Акції і не має права передати (в тому числі у спадок) своє право на
отримання призу третім особам.
7. Інші умови
7.1. Призи не видаються при невиконанні Учасником Акції цих Правил.
7.2. Призи Акції обміну та поверненню не підлягають. Якщо Переможець Акції відмовляється від
призу, зазначеного в п.4.2.1-4.2.5. даних Правил, Організатор не компенсує вартість призу іншими
виплатами.
7.3. Призи Акції отримують тільки Переможці Акції, які мають право на їх отримання згідно із
умовами цих Правил та виключно в порядку, передбаченому цими Правилами.
7.4. З моменту отримання призу Переможцем Акції, останній несе ризик, в разі його випадкового
знищення, втрати або псування. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше
використання отриманого призу Переможцем Акції.
7.5. Правилами Акції не передбачено зберігання незатребуваного призу і можливість його видачі
після закінчення строків, передбачених цими Правилами Акції. Всі незатребувані призи Акції
залишаються у Організатора Акції, які він може використовувати на свій розсуд.
7.6. Зобов'язання Організатора Акції щодо якості призів, передбачених в цих Правилах, обмежені
гарантіями, наданими їх виробниками і третіми особами, що надають відповідні послуги.

7.7. Учасник Акції, який бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
7.8. У разі відмови Переможця Акції від отримання призу, такий Переможець Акції втрачає право
на отримання відповідного призу.
7.9. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет-провайдерів, операторів зв'язку,
будь-які помилки поштових, кур'єрських або інших служб, в результаті яких поштові та електронні
відправлення не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені чи пошкоджені.
7.10. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші
контакти з Учасниками Акції. Всі результати Акції та рішення Організатора є остаточним і
оскарженню не підлягають. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення
цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,
остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства
України.
7.11. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду
проведення Акції. Зміни та / або доповнення до цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх
затвердження Організатором та оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для
інформування про Умови Акції. Такі зміни / доповнення вступають в силу з моменту
оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями
до цих Правил.
7.12. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і
перегляду не підлягають.
8. Права та обов'язки Учасника Акції
8.1. Права Учасника Акції:
8.1.1. Ознайомитися з Правилами Акції.
8.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, передбаченому цими Правилами.
8.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції, у разі їх зміни.
8.1.4. У разі визначення Учасника Акції таким, що має право отримати один з призів Акції,
отримати приз в порядку, передбаченому цими Правилами.
8.2. Обов'язки Учасника Акції:
8.2.1. Виконувати умови Правил.
8.2.2. У разі визначення Учасника Акції таким, що має право отримати один з призів Акції, Учасник
зобов'язаний виконати усі необхідні для цього дії, зазначені в цих Правилах.
8.2.3. Обов'язковою умовою отримання Переможцем Акції призу є повернення кредиту та
відсотків за користування кредитом в період і на умовах визначених Договором кредиту.
9. Права та обов'язки Організатора Акції
9.1. Обов'язки Організатора:
9.1.1. Провести Акцію у відповідності з цими Правилами.
9.1.2. Повідомити Учасникам Акції про результати Акції протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту
визначення результатів Акції в порядку, передбаченому в п.10.1. Правил.
9.1.3. Видати призи, зазначені в п.4.2.1-4.2.5. Правил, Переможцям Акції, які виконали всі умови
Правил.
9.2. Права Організатора:
9.2.1. Організатор користується всіма правами, передбаченими цими Правилами Акції та чинним
законодавством України.
9.2.2. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не виконав умови Правил Акції правильно, в
повному обсязі і у встановлені терміни.
9.2.3. Відмовити у видачі призу Учаснику, який отримав право на отримання призу, але не виконав
необхідні умови для отримання призу зазначених в п. 6.1. цих Правил, в термін 5 робочих днів з
моменту оголошення такого Учасника Переможцем Акції.
9.2.4. Відмовити у видачі призу Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил.

10. Способи та порядок інформування Учасників Акції про терміни і умови її проведення
10.1. Інформування про проведення Акції, в тому числі зміну умов проведення Акції, а також про
інші зміни, і Офіційні Правила Акції будуть публікуватися на інтернет-сайті www.kltcredit.ua, а
також на сторінці Організатора в соціальній мережі facebook.com і vk.com .
11. Персональні дані
11.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну, повну і
безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором
Акції з маркетинговою та / або будь-якою іншою метою / методами, що не суперечать чинному
законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безкоштовне
використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв'ю або інших матеріалів про нього
з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його
імені та зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та
відеоматеріалах, інтерв'ю ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та /
або будь-яким іншим особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308
Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Така згода є
безстроковим за винятком випадків, коли така згода буде відкликано Учасником за вмотивованим
письмовим вимогу.
11.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в
рекламній Акції він належним чином ознайомлений з метою збору його персональних даних і
правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.3. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їх персональні дані, фото-і
відеоматеріали з їх участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної
рекламної акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами
в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, без виплати будь-якої
винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.
11.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом всього строку
проведення Акції в разі їх затвердження Організатором та розміщення інформації цьому на сайті
www.kltcredit.ua і сторінці Організатора в соціальній мережі facebook.com і vk.com.

