Офіційні правила та умови проведення
Рекламної акції
«Збирай чашки «febi Truck» та отримуй подарунки від «febi»!
(надалі – «Акція»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором і Виконавцем Рекламної акції є Представництво «УАБ Фердінанд
Більштайн», представництво за законодавством України, ідентифікаційний код 26550488,
місцезнаходження за адресою: 02152 м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 1-А, квартира
96, що діє від імені та в інтересах компанії УАБ ФЕРДІНАНД БІЛЬШТАЙН, Литва.
1.2. Мета проведення Акції: дана Акція проводиться з метою формування у споживачів
інтересу та споживчого попиту, підвищення поінформованості та обізнаності споживачів з
продукцією під торговою маркою «febi».
1.3. Період проведення Акції з 01 червня 2021 р. по 31 серпня 2021 р. включно (надалі - «Строк
проведення Акції» або «Період проведення Акції»).
1.4. Акція проводиться на всій території України, за винятком території АР Крим та територій
проведення Операції об’єднаних сил.
1.5. Партнерами Акції є:
•

ТОВ «INTER CARS UKRAINE» (ідентифікаційний код 308656322259, місцезнаходження:
Україна, 29009, м. Хмельницький, вул. Толстого, 1/1);

•

ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега-Автопоставка» (ідентифікаційний код
330108220234, місцезнаходження: Україна, 62495, смт. Васищево, Харківська область,
Харківський район, вул. Промислова, 1);

•

ТОВ АВТОФАСТЕРА ЛТД (ідентифікаційний код 39658734, місцезнаходження: Україна,
61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 20/321, кв. 40);

•

ТОВ «АВТО ТРЕЙД КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 22865605, місцезнаходження:
Україна, 03141, м. Київ, вул. Волгоградська, 41);

•

ТОВ «КПП ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 381691013169, місцезнаходження: Україна,
81500, Львівська обл., Городоцький р-н., с. Черляни. вул. Польова, 97);

•

ТОВ «АВТОДИСТРИБ’ЮШН КАРГО ПАРТС» (ідентифікаційний код 37141112,
місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, вул. Закревського, 16);

•

ТОВ «ЕЛІТ-Україна» (ідентифікаційний код 20454393, місцезнаходження: Україна, м.
Київ, Голосіївський район, вул. Пирогівський шлях, 135);

•

ПП ФІРМА «ВЛАДИСЛАВ» (ідентифікаційний код 20215412, місцезнаходження:
Україна, 49000, м. Дніпро, пр-т. Богдана Хмельницького, 184).

2. УМОВИ АКЦІЇ
2.1. Учасники Акції
2.1.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які дієздатні фізичні особи, які є громадянами
України, проживають на території України і досягли повноліття (18 років) та які в період
проведення Акції виконали всі правила та умови Акції.

2.1.2. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з Правилами
Акції та погоджується з усіма умовами цієї Акції.
2.1.3. Під час участі в Акції Учасники зобов’язуються дотримуватись вимог даних Правил та
норм чинного законодавства України, та у випадку не виконання вимог цих Правил та вимог
законодавства України, втрачають право на подальшу участь в Акції.
2.1.4. У випадку надання недостовірних даних Учасником Акції, в тому числі щодо засобів
зв’язку, наданих для участі в Акції, Організатор та Партнер Акції звільняються від обов’язку
вручення заохочення Акції у вигляді Подарунку, а такий Учасник втрачає право на отримання
такого заохочення Акції.
2.1.5. Учасники Акції, які порушують вимоги цих Правил можуть бути відсторонені від участі в
Акції.
2.2. Умови участі в Акції
2.2.1. Для участі Учасник Акції повинен протягом акційного періоду придбати автозапчастини,
надалі «Продукцію», торгової марки «febi» для вантажних автомобілів.
2.2.2. За кожну купівлю автозапчастин торгової марки «febi» для вантажних автомобілів певної
товарної категорії на суму 8 тис грн (вісім тисяч гривень) з ПДВ, Учасник може отримати одну
чашку із зображенням відповідної товарної категорії вантажних запчастин «febi». Чашки
видаються партнерами Акції на основі даних про закупівлю Учасником Акції Продукції
відповідної товарної категорії, придбаної протягом місячного періоду проведення Акції згідно
п.2.2.4 цих Правил. Загальна кількість акційних чашок обмежена та становить 1260 одиниць.
Відповідальність Організатора та Партнерів Акції не виходить за межі кількості чашок, що
зазначена вище.
2.2.3. Види Продукції, які приймають участь в Акції: автозапчастини для вантажних автомобілів
торгової марки «febi» таких товарних категорій: «Підвіска та рульове управління»,
«Термоменеджмент двигуна», «Колісні кріплення», «Гальмівні деталі», «Зчеплення»,
«Електрика».
2.2.4. Акція проводиться в період з 01 червня 2021 року до 31 серпня 2021 року.
2.2.5. Після отримання чашки від партнера Акції та для участі в розіграші подарунків, Учасник
повинен зареєструвати чашку на спеціальній веб-сторінці, присвяченій проведенню Акції.
Для реєстрації чашки Учасник має надати таку інформацію стосовно своєї особи: Ім’я та
Прізвище, номер мобільного телефону, номер чашки, адресу електронної пошти. На вказану
Учасником адресу електронної пошти надійде електронний лист з підтвердженням
реєстрації. На вимогу Організатора Учасник має бути готовий надати фото чашки з
зареєстрованим номером. Для отримання подарунку Учасник повинен бути готовим надати
вичерпну контактну інформацію щодо себе, та на вимогу Організатора надати повну
зібрану колекцію чашок «febi» для підтвердження її автентичності.

2.2.6.Розіграші подарунків будуть проходити тричі:
1-й розіграш – 15 липня 2021 року, о 12:00 годині.
Подарунками 1-го розіграшу, які можна виграти, є:
Заохочувальні подарунки: брендовані брелки febi «Гальмівний диск» - 10 одиниць,
брендовані кепки febi – 10 одиниць, брендовані поло febi – 5 одиниць, брендовані
робочі рукавички febi – 5 одиниць, брендовані куртки febi Truck – 2 одиниці.
Реєстрація чашок для участі в першому розіграші подарунків триває до 23 год 00 хв 13
липня 2021 року.
2-й розіграш – 13 серпня 2021 року, о 12:00 годині.
Подарунками 2-го розіграшу, які можна виграти є:
Заохочувальні подарунки: брендовані брелки febi «Гальмівний диск» - 10 одиниць,
брендовані кепки febi – 10 одиниць, брендовані поло febi – 5 одиниць, брендовані
робочі рукавички febi – 5 одиниць, брендовані куртки febi Truck – 2 одиниці.
Реєстрація чашок для участі в другому розіграші подарунків триває до 23 год 00 хв 10
серпня 2021 року.
3-й розіграш – 15 вересня 2021 року, о 12:00 годині.
Подарунками 3-го розіграшу, які можна виграти є:
Заохочувальні подарунки: брендовані брелки febi «Гальмівний диск» - 10 одиниць,
брендовані кепки febi – 10 одиниць, брендовані поло febi – 5 одиниць, брендовані
робочі рукавички febi – 5 одиниць, брендовані куртки febi Truck – 2 одиниці, Смартгодинник iWatch 6 – 1 одиниця.
Головний подарунок Акції: Смартфон iPhone 12 – 3 одиниці.
Реєстрація чашок для участі в третьому фінальному розіграші подарунків триває до 23
год 00 хв 13 вересня 2021 року.
2.2.7. Розіграш Заохочувального та Головного Подарунків буде проводитись у прямій
трансляції на офіційній сторінці компанії у Фейсбук https://www.facebook.com/
febi.bilsteinFUA. Результати будуть розміщені на інтернет-сайті Організатора febi.com/
uapromo у день розіграшу.
2.2.8. Визначення Переможців Акції проводиться шляхом випадкового розподілу за
допомогою генератора випадкових чисел серед всіх Учасників Акції, які зареєстрували
чашки, тим самим автоматично стали учасниками Акції.
2.2.9. Переможці Акції будуть визначатися за допомогою незалежного Інтернет-сервісу
https://www.random.org/, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки, не
містить приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм),
інформаційні масиви, вузли або агрегати, недоступні для інспектування та тестування з
боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.
2.2.10. Визначення Переможців Акції відбудеться шляхом випадкового комп’ютерного
вибору серед всіх зареєстрованих учасників Акції у присутності незалежної комісії.
Розіграш Подарунків проводиться методом генерування випадкових чисел для кожного
Подарунку окремо.

2.2.11. Кількість чашок, які має право зібрати та зареєструвати один Учасник, не обмежена, але
не може перевищувати загальну кількість акційних чашок.
2.2.12. Учасник Акції, який зібрав та зареєстрував 1 (одну) чашку, має право виграти один
Заохочувальний подарунок Акції. 2.2.13. Учасник Акції, який зібрав та зареєстрував 6 (шість)
чашок, має право виграти один Головний подарунок Акції.
2.2.14. Спеціальна ціна кожної одиниці Заохочувального та Головного Подарунків складає 1,00
грн. та не підлягає знижці.
2.2.15. Подарунок не підлягає поверненню чи обміну на грошовий або будь-який інший
еквівалент. Обмін можливий тільки в разі отримання Учасником неякісного або
пошкодженого подарунку, а також за умови обов’язкового повернення такого подарунку.
2.3. Подарунковий фонд
2.3.1. Подарунковий фонд Акції включає в себе такі види Подарунків:
Найменування Подарунків
Брендовані брелки febi «Гальмівний диск» – 30 одиниць
Брендовані кепки febi – 30 одиниць
Брендовані поло febi – 15 одиниць
Брендовані робочі рукавички febi – 15 одиниць
Брендовані куртки febi Truck – 6 одиниць
Смарт-годинник iWatch 6 – 1 одиниця
Смартфон iPhone 12 – 3 одиниці
2.3.2. Подарунковий фонд Акції обмежений та становить кількість, зазначену в п.2.3.1. цих
Правил.
2.3.3. Подарунки будуть доставлені переможцям за рахунок Організатора будь-яким
способом, який є зручним для кожного переможця, і який буде обумовлено в окремому
порядку.
2.3.6. Учасники Акції мають право отримати Подарунок виключно на умовах, які описані в цих
Правилах.
2.3.7. Подарунковий фонд Акції складається із Подарунків, які надає Організатор Акції, і
використовується виключно для надання заохочень Учасникам Акції, які здобули право на їх
отримання.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ/ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
3.1. Учасники та Переможці Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої
ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними).
3.2. Переможці Акції, які отримають право на Подарунок, не мають право передавати своє
право на отримання Подарунку. Отримання Подарунку допускається виключно тими особами,
які повністю виконали всі умови цих Правил Акції і отримали відповідне право згідно Правил
Акції. Якщо такий Переможець Акції за будь-яких причин не може отримати Подарунок
особисто, він має право передати/поступитися правом на отримання Подарунку третім
особам після узгодження з Організатором Акції.

3.3. Переможець, що отримав право на Подарунок, має право відмовитися від Подарунку.
Така відмова означає відмову Учасника від участі в Акції.
3.4. Переможець Акції зобов'язаний підписати всі необхідні документи, пов'язані з
отриманням Подарунку Акції та його оподаткуванням.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
4.1. Для виконання зобов’язань по врученню Подарунків Переможцям Акції Організатор має
право вимагати від Переможця Акції надання інформації, передбаченої і необхідної для
здійснення подібних дій.
4.2. Організатор має право відмовити Учаснику у наданні Подарунка, якщо Учасник Акції надав
про себе невірну або неповну інформацію, надав її несвоєчасно, або будь-яким іншим чином
Порушив ці Правила.
4.3. Організатор має право у будь-який момент усунути Учасника від участі у Акції або
відмовити Переможцю Акції у наданні Подарунка, якщо виникли підозри, що такий
Учасник/Переможець (або третя особа, що може мати відношення до такого
Учасника/Переможця) в ході Акції намагається (намагався) змінити результати Акції за
допомогою технічних, програмних чи інших засобів, крім способів участі в Акції, описаних у
цих Правилах та/або були виявлені факти зловживання, обману, підробки, надання
недостовірної та неправдивої інформації Учасником, будь які дії, які нечесним та/або
непрозорим шляхом допомогли Учаснику стати Переможцем, будь які неетичні дії Учасника
тощо.
4.4. Оподаткування вартості Подарунків здійснюється Організатором відповідно до чинного
законодавства України за встановленою для такого виду доходу ставкою.
5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у
виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Акцією, якщо таке
невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням
надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем
(надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які
обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або
спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза
контролем Організатора та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не
обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові
заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки,
встановлення блок-постів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів
поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими
погодними умовами і стихійним лихом тощо.
5.2. Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які
можуть вплинути на участь у Акції.
5.3. В Акції не приймають участь співробітники та родичі співробітників Організатора Акції Представництва «УАБ Фердінанд Більштайн», та Партнерів Акції.

6. ІНШЕ
6.1. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом,
а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Строк дії даної Акції
закінчується у випадку закінчення періоду її дії.
6.2. Дана Акція є публічним інформування (донесенням) умов. Зокрема умов отримання
подарунків Переможцями Акції.
6.3. Детальні правила та умови Акції розміщено на інтернет-сайті Організатора
febi.com/uapromo та https://legal.bilsteingroup.com/uapromo.html.
6.4. Організатор залишає за собою право змінити або доповнити умови і правила проведення
Акції протягом її дії, попередивши про це Учасників Акції шляхом розміщення інформації на
сайті febi.com/uapromo та https://legal.bilsteingroup.com/uapromo.html. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально
визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил та умов.
6.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку
наданої ним з метою участі в даній Акції інформації (тобто, збирання, зберігання,
використання та обробку такої інформації, а також її передачу афілійованим особам
Організатора, консультантам та іншим відповідним третім особам). Вказана обробка
здійснюється з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують
чинне законодавство України, зокрема, шляхом безоплатного використання його імені,
прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною чи маркетинговою
метою, в т.ч. з правом публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації,
на інтернет-сайтах, в тому числі на сайті Організатора febi.com/uapromo), будь-яких
друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а
також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будьяких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним
чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або третіми особами. Надання такої згоди
також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
У випадку, якщо виконання умов Акції передбачає передачу персональних даних Учасника в
розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник, шляхом участі у Акції,
автоматично передає Організатору зазначені персональні дані та надає згоду на здійснення їх
обробки та інших необхідних дій з метою участі в даній Акції.
Учасник Акції погоджується з тим, що його дані, отримані Організатором, Партнером Акції в
Період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані
організатором Акції без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – для
відправлення інформації, повідомлень і таке інше. Згода Учасника Акції вважається наданою з
моменту надання ним заяви-згоди на отримання, оброблення, зберігання та передачу його
персональних даних.
Обробка персональних даних про расове, етнічне походження, політичні, релігійні
переконання, про членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що
стосуються здоров’я чи статевого життя – не здійснюється.
Організатор/Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання
отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України
про захист персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно
зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку,
що визначений чинним законодавством України. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції

підтверджує, що він, з моменту початку його участі в Акції належним чином повідомлений про
мету збору його персональних даних, та ознайомлений з правами, визначеними в ст. 8 Закону
України «Про захист персональних даних».
Організатор/Виконавець не несуть будь-якої відповідальності за захист персональних даних
Учасників Акції від неправомірного або випадкового доступу до них, а також інших
неправомірних дій. Організатор/Виконавець також не несуть будь-якої відповідальності за
порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
Кожен з Учасників Акції зберігає за собою право доступу до своїх персональних даних, право
на внесення змін, а також на вимогу припинення обробки своїх персональних даних.
6.6. Для та під час отримання Заохочувальних або Головного Подарунків, Учасник Акції, крім
зібраної чашки або декількох чашок «febi», повинен мати із собою документ, що засвідчує
особу, і надати копію паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), копію довідки
про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН), письмову
заяву-згоду на отримання Заохочувального або Головного Подарунку Акції й письмову згоду
на отримання, оброблення, зберігання та передачу його персональних даних (ПІБ, паспортні
дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер телефону).
Персональні дані Переможця Акції надаються, зберігаються та обробляються виключно з
метою вручення заохочень Акції, сплати передбачених чинним законодавством України
податків та зборів, а також на інші цілі, визначені даними Правилами. Організатор має право
на передачу персональних даних Учасників своїм афілійованим особам та Партнерам Акції із
дотриманням вимог, вказаних в положеннях Закону України «Про захист персональних
даних».
6.7. У випадку не надання або не повного надання вищезазначених документів (пункт 6.6
Правил), буде вважатись, що Переможець відмовляється від Подарунку і не претендуватиме
на отримання будь-якої компенсації у зв’язку з цим від Організатора та Партнерів Акції.
6.8. У випадку, коли Переможець відмовляється від Подарунку, та у випадку, коли
Переможець не може отримати його з причин, які не залежать від Організатора, Партнерів
Акції, Подарунок буде передано іншому Учаснику Акції, який виконає умови цих Правил.
6.9. Факт участі в Акції автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника з Правилами
та умовами проведення Акції.
6.10. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції,
і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення
Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.11. Претензії, скарги та побажання Учасників Акції розглядаються індивідуально згідно із
діючими Процедурами Організатора після подачі Учасником письмової заяви у період
проведення Акції, в якій Учасник приймав участь. Претензії, скарги та побажання
направляються Учасниками Акції на електронну адресу uapromo@bilsteingroup.com.

