
 
Офіційні правила акції 

«Товари купуй – подарунки даруй» 
 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Правила є офіційним документом (далі по тексту – Правила) і визначають умови 
участі в акції « Товари купуй-подарунки даруй»  та порядок її проведення (далі у 
тексті – Акція).  
1.2. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно ПК України 
на безоплатних засадах юридичними особами і має на меті рекламування їх товару 
(платної послуги), сприяння їх продажу (наданню), при цьому організатори Акції 
витрачають на її проведення свій прибуток (дохід) (п.14.1.101. статті 14 Податкового 
кодексу України).  
1.3. Прийняття особою участі в Акції здійснюється шляхом вчинення конклюдентних дій, 
а саме шляхом засвідчення факту повного та належного ознайомлення з даними 
Правилами, а також підтвердження своєї повної та беззаперечної згоди з умовами, що 
викладені у цих Правилах в особистому кабінеті клієнта. 
1.4. Організатором Акції виступає мережа магазинів, що використовують знак для 
товарів і послуг «Техноскарб»ТМ1. (далі у тексті – Організатор). 
1.5. Організатор вправі вносити зміни до цих Правил. При внесенні змін до Правил 
Організатор повідомляє про це користувачів сайту tehnoskarb.ua (далі - Сайт) шляхом 
розміщення нової редакції Правил на Сайті. Зміни/доповнення набувають чинності з 
дня їх  розміщення на Сайті. 
1.6. Чинна редакція Правил, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при 
переході за посиланням: tehnoskarb.ua.  
1.7. Учасникам Акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни 
або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих 
Правил означає прийняття і повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями. 
1.8. Участь в Акції відбувається в особистому кабінеті на сайті tehnoskarb.ua. 

2. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції. 

2.1. Період проведення Акції: з 03.03.2021 р. по 09.03.2021 р.  
2.2. Місце проведення рекламного заходу: всі магазини, що використовують знак для 
товарів і послуг «Техноскарб» ТМ, та інтернет-магазин за адресою www.tehnoskarb.ua. 
2.3. В Акції можуть брати участь громадяни України, яким на момент проведення Акції 
виповнилось 18 років і які виконали умови Акції. 
2.4. Учасниками Акції є фізичні особи, які відповідають вимогам, зазначеним в цих 
Правилах, та належним чином виконали умови цих Правил. (далі у тексті – Учасники). 
2.5. В Акції не мають права брати участь працівники та представники Організатора, 
та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, та їх 
близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 
2.6. В Акції не приймають участь  особи, які здійснили покупку товарів на умовах після 
плати через сервіс доставки  ТОВ «Нова Пошта» та покупці, які здіснили покупку 
товарів на умовах гуртового продажу. 
2.7. Учасники мають права і несуть обов'язки, встановлені чинним законодавством 
України, а також цими Правилами. 
 

3.  Умови участі та призовий фонд Акції. 

3.1. Учасником розіграшу призів може бути особа, яка відповідає наступним умовам: 

                                                           
1
мережа магазинів «Техноскарб

ТМ
» - вживається в значенні всіх юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, що реалізують 

товари з використанням знаків  для товарів та послуг «Техноскарб
ТМ

». 
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- придбала будь-які товари на загальну суму від 500 грн. в одному товарному 
чеку з 03.03.2021р. по 09.03.2021р. в мережі магазинів «Техноскарб»ТМ чи на 
сайті www.tehnoskarb.ua 
- особа є учасником  бонусної програми, що діє в мережі магазинів 

«Техноскарб»ТМ і при покупці пред’явила карту бонусної програми  чи вказала 
номер свого телефону, що зазначений в анкеті для участі в бонусній програмі. 

 
3.2. Розіграш призів проводиться у строк з 09.03.2021р. по 12.03.2021р. включно 
шляхом випадкової вибірки серед  товарних чеків, вказаних в п. 3.1 Правил  , з 
використанням спеціального сайту www.random.org. На даному сайті не містяться 
приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), 
інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування. 
Кожен учасник акції має  можливість отримати лише один приз (сертифікат) 
незалежно від кількості товарних чеків такого учасника, що приймають участь у 
розіграші. 
 
3.3. Результати розіграшу публікуються шляхом окремого повідомлення на сторінці 
сайту https://tehnoskarb.ua в розділі «Новини». 

 
3.4. Організатор акції ніяким чином не впливає на визначення виграшних номерів 
товарних чеків, та відповідно на визначення переможців акції. 
 
3.5. Призовий фонд акції: 
Сертифікати на покупку ювелірних виробів в інтернет-магазині https://goldmart.com.ua  
номіналом 2000 грн – 8 одиниць 
 
Умови використання сертифікатів регулюються внутрішніми правилами інтернет-
магазину https://goldmart.com.ua. 

 
3.6. Призи (подарунки) рекламної акції не підлягають видачі у грошовому або у будь-
якому іншому еквіваленті. Зовнішній вигляд (колір, розмір, дизайн або зміст) призів 
може не збігатись із очікуванням учасника рекламної акції та не відповідати 
зображенням призів, використаним у рекламних матеріалах акції. Призи не 
підлягають обміну або поверненню. 
3.7 Після визначення переможців акції у строк до 5 (п’яти) робочих днів Організатор 
акції зв’язується з переможцями акції за номерами телефонів вказаних ними при 
покупці для узгодження адреси доставки призу. Видача призів відбувається шляхом 
поштової відправки паперового сертифікату переможцю акції на вказану ним адресу 
магазину мережі «ТехноСкарб», та/або  Організатор акції   відправляє  копію 
сертифікату на вказану учасником електронну адресу поштової скриньки чи номер 
телефону.  
3.8. Необхідною умовою отримання призу являється  ідентифікація особи та 
підтвердження участі в акції шляхом надання переможцем акції паспорта 
громадянина України або документу, що його замінює, та оригіналу товарного чеку 
здійсненої покупки, номер якого став виграшним відповідно до умов Акції.   
3.9. У разі якщо переможець акції не виходить на зв'язок з Організатором акції 
протягом 10 робочих днів з моменту завершення акції ( Організатор здійснює 
щонайменше три спроби зв’язатися з переможцем ),  Організатор має право 
відмовити переможцю акції у подальшій видачі його призу, та залишити даний приз у  
своїй власності чи розіграти повторно. 

4. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права 

4.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює: 
що він/вона ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 
01.06.2010 року. Використовуючи/вказуючи свою контактну адресу, номери телефонів, 
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адреси електронної пошти чи інших засобів зв’язку при участі в акції, учасник надає 
свою згоду на їх використання Організатором для надсилання рекламних, 
інформаційних, інших повідомлень. 

5. Обмеження 

5.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних 
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, 
блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора 
обставини. 

5.2. Організатор не несе відповідальність за нездатність Учасників скористатись 
призами Акції не з вини Організатора.  

5.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори 
з Учасниками. 

5.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що 
не підлягають оскарженню. 

6. Інші умови 

6.1. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова 
Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання 
призів, передбачених цими Правилами. При цьому такий Учасник не має права на 
одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  

6.2. Організатор має право відмовити у видачі призу, якщо Учасник вказав недостовірну 
інформацію про себе. 

6.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому 
числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції. 

6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих 
Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, 
право вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є 
остаточним і оскарженню не підлягає. 

6.5. Процедура визначення отримувачів призів не є лотереєю, або іншою, заснованою 
на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку. 

6.6. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом 
Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. 

6.7. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора за електронною 
адресою: tehnoskarb.ua,  
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