
Офіційні правила Розіграшу «Вигравайте EcoFlow»
(далі – Розіграш)

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою «Вигравайте EcoFlow» (надалі –
Правила).

Терміни, які вживаються у цих Правилах, відповідають термінам, визначеним в Регламенті
роботи сайту Liki24.com та Публічній оферті.

Розіграш - маркетинговий захід, що спрямований на рекламування послуг інформаційного
порталу Liki24 (Вебсайту та додатку).

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Організатором Розіграшу є ТОВ “ЛІКІ24”. Організатор на власний розсуд може
визначити виконавця, який буде безпосередньо передавати Приз Учаснику, який буде
визначений переможцем.
1.2. Територія проведення: розіграш проводиться на території України. При цьому
Організатор має право змінити (розширити або обмежити) Територію в будь-який час на
власний розсуд, шляхом опублікування змін до цих Правил. Розіграш не проводиться та
Організатор на може визначити територією проведення розіграшу АР Крим та територій, на
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ РОЗІГРАШУ ТА УМОВИ УЧАСТІ

2.1. У Розіграші  можуть брати участь наступні особи, які є:
● дієздатними, громадянами України, або іноземцями, особами без громадянства, які

на законних підставах перебувають на території України;
● зареєстрованими користувачами платформи Liki24, які зробили замовлення товарів із

опціями доставки “Доставка стандарт”, або “Доставка поштою” або “Доставка за
годину” на платформі Liki24 у період 01.03.2023 по 15.03.2023 (далі - «Учасники»).

Усі вимоги, зазначені у п.2.1. цих Правил, мають бути дотримані.
У разі дотримання усіх вимог, зазначених у п.2.1. цих Правил, особа вважається Учасником
Розіграшу.
2.2. Учасниками Розіграшу не можуть бути:
а) працівники Організатора;
б) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до
проведення Розіграшу, а також члени їх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
2.3. Якщо користувач зробив замовлення і не сплатив його, відмінив або іншим чином
скасував замовлення, то така особа не буде вважатись Учасником.



2.4. Якщо користувач зробив замовлення зі способом доставки “Аптека”, тобто зарезервував
замовлення для самовивозу, то він не вважатиметься Учасником.

3. ПРИЗИ

3.1. Призи (подарунковий фонд):
3.1.1. зарядна станція EcoFlow Delta 2 (надалі – EcoFlow). Характеристики визначаються на
розсуд Виконавця.  Зображення призу в інформаційних та рекламних матеріалах про
Розіграш можуть відрізнятися від зовнішнього вигляду реальних Призів.
3.2. Вручення Призів відбуватиметься на розсуд Організатора особисто або через надсилання
призу за згодою з переможцем Розіграшу.
3.3. Переможці Розіграшу не мають права на отримання грошового еквіваленту вартості
Призу, який виграли, чи заміни його на іншу продукцію/подарунки/ товар.
3.4. Організатор має право відмовити у наданні Призу та/або змінити умови Розіграшу у
будь-який момент, або включити в Розіграш інші призи, не передбачені цими Правилами.
Про будь-які зміни до умов Розіграшу або зміни подарункового фонду Розіграшу, або
включення в Розіграш інших призів Організатор негайно повідомляє про це Учасників
шляхом оновлення цих Правил.

4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

4.1. Старт Розіграшу: 1 березня 2023 року.
4.2. Закінчення Розіграшу: 15 березня 2023 року.
4.3. Визначення переможця Розіграшу відбудеться: 20 березня 2023 року за допомогою
випадкового комп’ютерного відбору за допомогою незалежного сервісу генератора
випадкових чисел. Час Розіграшу буде повідомлено додатково на сторінці Liki24 в Facebook
(https://www.facebook.com/liki24.com.ua/).
4.4. Переможці будуть повідомлені про виграш, шляхом направлення особистого
електронного повідомлення або шляхом використання засобів зв’язку.
4.5. Переможцем протягом строку, визначеного Організатором повинен надати копії
паспорту, копії довідки із реєстраційним номером облікової картки платника податків, іншої
інформації/документації, необхідної для оформлення Переможця власником Призу. Передача
призу Переможцю буде відбуватись через купівлю Призу за 1 грн. 00 коп.

5. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Учасники Розіграшу погоджуються і дають дозвіл на використання своїх персональних
даних Організатором Розіграшу, а також з власної волі та добровільно надають повну та
беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Беручи участь в
Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої
інформації Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не
порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема
на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, відео, інтерв'ю, інформації
або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в

https://www.facebook.com/liki24.com.ua/?locale=ru_RU


т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв'ю із
ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без
яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання
жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і будь-якою третьою особою.
Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу
України і Закону України «Про захист персональних даних» (а також згода включення його
номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Організатора, які
проводитимуться в майбутньому).
5.2. Учасники погоджуються з тим, що їх дані, отримані Організатором, в Період проведення
Розіграшу та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані організатором
без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для відправлення
інформації, повідомлень і таке інше.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Призи Розіграшу не підлягають обміну та не видаються в грошовому еквіваленті.
Організатор має право відмовити Учаснику у наданні призу та визначити іншого власника
призу, якщо учасник надав невірну інформацію або будь-яким іншим способом порушив
правила проведення Розіграшу.  Організатор/Виконавець Розіграшу не несе відповідальності,
якщо Учасник Розіграшу не скористався можливістю отримати Приз або за нездатність
Учасником  отримати його не з вини Організатора Розіграшу.
6.2. Переможці мають право відмовитися від відповідного Призу не пізніше, ніж протягом
доби (24 години) з моменту оголошення відповідної особи Переможцем.
6.3. Організатор Розіграшу не несе відповідальності щодо подальшого використання
Переможцем наданого Призу після його одержання та/або за неможливість Переможцем
скористатися наданим Призом з будь-яких причин.
6.4. Організатор залишає за собою право вносити в список Призів, у правила проведення
розіграшу, чи в інші умови зміни та поправки, на свій розсуд, під час проведення Розіграшу
та / або після його завершення. Такі зміни та/або поправки набирають чинності з моменту їх
опублікування та повідомлення Учасників про внесення змін. Якщо Учасник продовжує
брати участь в Розіграші після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник
погодився зі змінами до Правил.
6.5. Беручи участь у Розіграші, Учасник автоматично підтверджує повне розуміння умов
Розіграшу, факт ознайомлення і згоди з Офіційними Правилами Розіграшу.

Дата останньої публікації Правил: 01.03.2023 року.


