
Офіційні правила рекламної акції з умовною назвою «SWEET.TV дарує абонентам 

автомобіль щомісяця та iPhone щотижня за 1 гривню» 

(надалі відповідно – «Правила» та «Акція») 

1. Організатор, територія та період (дата) проведення Акції: 

1.1. Організатором та виконавцем  Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОТТ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи 

Василенко, 7 (далі – «Організатор»). 

1.2. Акція проводиться з 00:00:01 «23» жовтня 2021 року по 23:59:59 «07» січня 2022 

включно (далі – «Період проведення Акції», на території України, за винятком території 

проведення ООС та тимчасово окупованої території України, що не контролюється 

українською владою. 

1.3. «Акція» - рекламна акція під умовною назвою «SWEET.TV дарує абонентам автомобіль 

щомісяця та iPhone щотижня за 1 гривню», що проводиться з метою залучення уваги 

потенційних споживачів до послуг Організатора Акції та стимулювання продажів цих послуг. 

2. Подарунковий фонд Акції: 

2.1. Подарунками Акції є: 

2.1.1. Головний подарунок - автомобіль «Hyundai i10»* у кількості 2 (дві) штуки. 

* Під автомобілем «Hyundai i10» йдеться про автомобіль «Hyundai i10» з нанесенням на 

поверхню автомобіля наліпок із зображенням логотипів Організатора. Переможець 

зобов’язується не змінювати зовнішній вигляд автомобіля протягом одного календарного року 

з моменту отримання Головного подарунку від Організатора. Компанія Hyundai, її афілати, 

офіційні ділери тощо, не є організаторами, ініціаторами, замовником або партнером Акції та 

не мають формального відношення будь-якого іншого роду. Назва заохочення під ТМ відомого 

бренду використовується виключно з метою належної ідентифікації Головного подарунку 

Акції. 

 

2.1.2. Додаткові подарунки - смартфон APPLE iPhone 13 Mini * у кількості 10 (десять) штук. 

* Компанія APPLE, її афілати, офіційні ділери тощо, не є організаторами, ініціаторами, 

замовником або партнером Акції та не мають формального відношення будь-якого іншого 

роду. Назва заохочення під ТМ відомого бренду використовується виключно з метою належної 

ідентифікації Додаткового подарунку Акції. 

Далі «Головний подарунок» та «Додатковий подарунок» за текстом можуть разом іменуватися 

Подарунки. Подарунки призначені для особистого використання Учасниками та не можуть 

мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення. 

 

Організатор не здійснює реєстраційних дій з автомобілем в територіальному сервісному центрі 

МВС (послуги територіального сервісного центру МВС України, отримання державного 

номерного знаку, бланку свідоцтва, сплату зборів/відрахувань, передбачених чинним 

законодавством України). Всі та будь-які дії, пов’язані з реєстрацією автомобіля та/або сплати 

зборів/відрахувань, передбачених чинним законодавством України, здійснюються 

Переможцем за власний кошт та не компенсуються Організатором. 

 

2.2. Організатор Акції залишає за собою право у будь-який час змінити Подарунковий фонд 

Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них в порядку 

визначеному цими Правилами. Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або 



змінити ці Правила, попередивши про це Учасників шляхом публікації повідомлення про 

скасування Акції або зміни Правил в порядку визначеному цими Правилами. 

2.3. Зовнішній вигляд та технічні характеристики Подарунків визначаються на розсуд 

Організатора Акції. Зображення Головного подарунку, розміщені на офіційній сторінці Акції, 

на сайті Організатора та/або в рекламних матеріалах про Акцію може відрізнятися від 

зовнішнього вигляду реального Головного подарунку. Подарунки є власністю Організаторів 

Акції. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарунків.  

2.4. Під подарунком розуміється право на придбання (або інша передача у власність не 

заборонена чинним законодавством України) Подарунку за спеціальною ціною 1 (одна) грн. 

00 коп. разом з ПДВ, за умови виконання офіційних правил та умов Акції. Дана ціна є 

договірною та закріплюється у відповідному договорі. 

 

3. Учасники Акції: 

3.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, що проживають на території 

України та яким на момент участі в Акції виповнилось 18 років, а також виконали інші 

обов’язкові умови участі в Акції. Кількість Учасників не обмежена. 

Участь в Акції осіб з неповною дієздатністю, обмежено дієздатних та недієздатних осіб 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

Учасники мають права і обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими 

Правилами. 

Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники 

Організатора Акції. 

3.2. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду проведення Акції отримати Статус 

учасника Акції: 

3.3.1. Статус Учасника Акції в розіграші Головного подарунка отримує Абонент сервісу 

SWEET.TV, який у Період проведення Акції виконав всі наступні умови: 

- знаходиться на платному тарифі SWEET.TV - "14 днів за 1 грн.", S, M або L; 

- за допомогою унікального реферального коду привів на сервіс SWEET.TV нового 

Абонента платного тарифу - "14 днів за 1 грн.", S, M або L; 

3.3.2 Статус Учасника Акції в розіграші Додаткового подарунку отримує Абонент сервісу 

SWEET.TV, який у Період проведення Акції виконав одну з умов нижче: 

- знаходиться на платному тарифі SWEET.TV - "14 днів за 1 грн.", S, M або L та за 

допомогою унікального реферального коду привів на сервіс SWEET.TV нового Абонента 

платного тарифу - "14 днів за 1 грн.", S, M або L. 

- Активував унікальний реферальний код та оплатив тариф SWEET.TV - "14 днів за 1 

грн.", S, M або L; 

3.3.3 Для отримання статусу Учасника Акції як для Головного, так і для Додаткового 

подарунку обов’язковою умовою є також зазначення  в особистому кабінеті на сервісі 

SWEET.TV контактного номеру мобільного телефона та підключення (підв’язання) даних 

банківської карти до договору (крім абонентів, що активували будь-який платний тариф за 

допомогою спеціальних ваучерів/промокодів, що надають право на підключення до 

відповідного платного тарифу). 

3.3.4. Один Учасник має можливість отримати необмежену кількість Номерів Учасника Акції, 

для участі в Акції та отримання Подарунків протягом всього періоду проведення Акції, за 

умови виконання всіх умов цих Правил. 

 

3.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

3.4.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 



3.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими 

Правилами(прізвище, ім’я, номер мобільного телефону та іншу необхідну інформацію); 

3.4.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції. 

 

4. Порядок визначення переможців Акції: 

4.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази Акції серед Учасників, які 

виконали умови Розділу 3 цих Правил.  

4.2. Кожному Учаснику Акції в Базі Акції присвоюється Номер Учасника виходячи з 

принципу 1 (один) Номер Учасника за кожного нового Абонента платного тарифу, що 

зареєструвався на сервіс SWEET.TV за допомогою унікального реферального коду Учасника. 

4.3. Визначення Переможців, які здобудуть право на отримання Подарунків проводить 

Організатор на основі Бази учасників Акції за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування 

серед усіх Номерів учасників, що приймають участь в Акції. Розіграш буде проводитись в 

режимі онлайн- трансляції. Визначення Переможців Акції  здійснюється шляхом випадкового 

вибору 1 (одного) Учасника Акції серед усіх Учасників Акції . 

4.4. Розіграш Головних подарунків здійснюється відповідно до нижче зазначеного графіку 

у прямому ефірі на офіційній сторінці SWEET.TV у соціальної мережі Instagram 

(https://www.instagram.com/sweet.tv/): 

- о 11:00 3-го грудня 2021 року; 

- о 11:00 11 січня 2022 року.  

4.5. Розіграш одного Додаткового подарунку здійснюється кожного календарного тижня 

протягом Терміну дії акції, в п’ятницю о 11:00 годині у прямому ефірі на офіційній сторінці 

SWEET.TV у соціальної мережі Instagram (https://www.instagram.com/sweet.tv/). 

4.6. Учасник, Номер Учасника якого було витягнуто з лототрону під час проведення 

розіграшу оголошується особою, яка проводить розіграш. Особа, яка проводить розіграш, 

телефонує Учаснику, Номер Учасника якого було витягнуто з лототрону під час проведення 

розіграшу, за контактним номером телефону, що вказаний Учасником (здійснює 2 (два) 

телефонні дзвінки з проміжком 20 секунд). У випадку здійснення нерезультативних дзвінків 

(Учасник не відповідає на 2 дзвінки) особа яка проводить розіграш, обирає наступного 

потенційного переможця шляхом витягування наступного Номера Учасника з лототрону. У 

випадку, якщо номер телефону, що вказаний Учасником, вимкнений або знаходиться поза 

зоною досяжності, особа, що проводить розіграш обирає наступного потенційного переможця 

шляхом витягування наступної Картки Учасника з лототрону. Інформування Учасників про 

виграш відповідно здійснюється безпосередньо під час проведення розіграшу Подарунку у 

прямому ефірі за номером телефону, який зазначив Учасник Акції.  

При цьому, обов’язковою умовою виграшу є відповідь потенційного переможця на 

телефонний дзвінок (під час проведення розіграшів у відповідності до Графіку Учасники 

повинні очікувати телефонний дзвінок ведучого та відповісти на нього для підтвердження 

свого права на отримання Подарунку. У випадку здійснення нерезультативних дзвінків 

(відсутності телефонного зв’язку з Учасником та/або відсутність відповіді Учасника на 

телефонний дзвінок тощо) право на отримання Подарунку автоматично анулюється.  

4.7. Організатор забезпечує вручення Додаткових подарунків протягом 15 (п’ятнадцяти) 

календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 4.9. цих Правил. 

Додаткові подарунки направляються на узгоджену між Переможцем та Організатором адресу 



відділення служби доставки за рахунок Організатора або отримуються Переможцем особисто 

в офісі Організатора у погоджений час.  

4.8. Організатор забезпечує вручення Головних подарунків протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 4.9. цих Правил. 

Передача та оформлення документів на Головний подарунок буде відбуватися у м. Києві. 

Точна дата та місце вручення буде додатково узгоджено Організатором. Всі витрати, пов’язані 

з проїздом Переможця до місця вручення Головного подарунку (включаючи проїзд будь-яким 

видом транспорту, проживання, харчування, інші витрати) здійснюються за рахунок 

Переможця та не компенсуються Організатором. 

4.9. Організатор декларує, що у програмному забезпеченні, що використовується для 

визначення Переможців Акції, не використовуються процедури та алгоритми, які б дозволили 

регулювати визначення Переможців. Результати визначення Переможців вважатимуться 

остаточними та не підлягатимуть оскарженню. 

4.10. Для отримання Подарунку Переможець повинен протягом 3 робочих днів після дзвінка 

Організатора про перемогу надіслати Організатору на електронну пошту info@sweet.tv копії 

своїх документів: 

- паспорта громадянина України (всіх сторінок де є записи) або id-картки; 

- довідки про присвоєння податкового номеру (ІПН, окрім випадку, коли Переможець через 

свої релігійні переконання відмовився від отримання ІПН про що має відповідну відмітку в 

паспорті/ id-картці; 

-інших документів необхідних для отримання Подарунку, визначених Організатором. 

Факт відправлення Переможцем копій документів, зазначених вище, вважається його Згодою 

на обробку його персональних даних. 

4.11. У випадку отримання Подарунку в порядку визначеному в п. 4.6. цих Правил на 

підтвердження отримання Подарунку Організатор має право запросити у Переможця фото або 

відео з отриманим Подарунком. 

 

5. Інші умови Акції: 

5.1. Беручи участь у Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення 

та повної згоди з даними Правилами. 

5.2. Своєю участю в Акції Учасники надають Організатору право, безстроково, відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, 

реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і 

поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог 

законодавства, становить персональні дані.  

5.3. Беручи участь в Акції, її Учасники погоджуються з тим, що у разі оголошення їх 

Переможцями, що мають право на отримання Подарунку, їх імена та фотографії можуть бути 

оголошені, опубліковані та використані Організатором в друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, в тому числі з метою реклами та отримання прибутку, і таке використання є 

безкоштовним і не підлягає компенсації у будь-якому вигляді. 

5.4. Переможці Акції дають свою безвідкличну згоду на проведення 

фотозйомки/відеозйомки за їх особистої участі та надання рекламних інтерв’ю про участь у 

Акції. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну і 

безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, зокрема, на 

безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших 

матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право 
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публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, 

аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у мережі Інтернет, без будь-яких обмежень за 

територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Учаснику Акції. 

5.5. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або відкликав свою 

згоду на обробку персональних даних, або не виконав хоча б одну з умов зазначених у розділі 

3 цих Правил, втрачає право на участь у Акції та на отримання Подарункового фонду Акції.  
5.6. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, 

що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної 

поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно 

здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей і з 

урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил. 

5.7.  Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою сайту https://sweet.tv/ 

5.8. Правила, умови та період проведення Акції може бути змінено та/або доповнено 

Організатором протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту опублікування на сайті https://sweet.tv/ 

5.9. Організатор не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання 

Подарунків після їх одержання Учасниками Акції, в тому числі, але не виключно, 

неможливістю скористатися ними з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх 

використання.  

5.10. З моменту вручення Подарунку Акції учасник Акції самостійно вживає усіх заходів для 

реалізації належного йому Подарунку Акції. 

5.11. Всі учасники Акції самостійно оплачують усі будь-які витрати, які вони мали та будуть 

мати у зв'язку з участю в Акції та використання Подарунку після його передачі (у тому числі 

без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет, переоформленням 

документів при необхідності на переданий Подарунок, якщо це вимагається законодавством 

України). 

5.12. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Подарунок з причин, які не 

залежать від Організатора, Організатор не сплачує такому Учаснику Акції жодних 

компенсацій, в тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю 

використання/отримання Подарунка.  

5.13. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунка з будь-яких причин 

вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку 

Учасник Акції не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий 

еквівалент Подарунка не видається. Організатор має право використовувати такі Подарунки 

на власний розсуд. 

5.14. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Учасник Акції не може передавати право 

на отримання Подарунка іншим особам.  

5.15.  Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси). 

5.16. Беручи участь у Акції, Учасник Акції не вносить ніякої плати, пов’язаної з участю у 

Акції. Призовий фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції. Організатор Акції не 

отримують винагороду від Учасників Акції за їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, 

лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною 

обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу. 
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5.17. Передача прав Учасника Акції іншим особам не допускається. Будь-яке порушення з 

боку Учасника Акції даних Правил та Умов Акції, є підставою для позбавлення його права 

участі в Акції. 

5.18. Всі учасники Акції самостійно несуть ризики, пов’язані з участю в Акції, в тому числі 

пов’язані зі зміною або втратою права на отримання будь-яких соціальних пільг та/чи допомог, 

у тому числі субсидій, внаслідок отримання Подарунку Акції 

5.19. Контакти Організатора для Учасників Акції.  

5.19.1. Телефон сервісної підтримки SWEET.TV: 2121.  

5.19.2. Електронна адреса: info@sweet.tv. 

5.20. У разі виникнення ситуацій, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При 

цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6. Персональні дані 

6.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку, 

зберігання, транскордонну передачу персональних даних, наданих фотозображень, та 

використання наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації Організатором і 

Партнерами Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не 

порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист 

персональних даних»), надає право на безоплатне використання його імені, прізвища, 

фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього для оголошення результатів на Сайті Акції 

з рекламною/маркетинговою метою, зокрема право публікації (і його імені та фотографії 

також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в 

ЗМІ у разі отримання Подарунків Акції, а також для надсилання інформації, повідомлень 

(зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і 

способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором або Партнерами Акції. Надання такої згоди також розглядається відповідно до 

положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних». 

6.2. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в 

Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається 

наданою відповідним Учасником Акції. 

6.3. Відкликати Згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних 

можна шляхом направлення на електронну адресу info@sweet.tv заяви про відкликання. 

Відкликання Згоди на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних 

автоматично виключає Учасника з Акції. 

6.4. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує, що він є ознайомленим з правами його, 

як суб`єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист 

персональних даних».   

6.5. Володільцем всіх переданих Учасниками Акції персональних даних Учасників Акції є 

Організатор Акції. Організатор Акції зберігає персональні дані Учасників Акції протягом 

Періоду проведення Акції та 1 (одного) місяця після її закінчення, за винятком персональних 



даних Переможців Акції, які зберігаються протягом строку, встановленого чинним 

законодавством України. 

 


