
         Додаток 1 

Офіційні правила акції «Весна – вдвічі більше тепла» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Організатором акції «Весна – вдвічі більше тепла» є ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», яке 

розташоване за адресою: м. Рівне,  вул. Грушевського академіка, 24  (надалі – 

Організатор), тел.: 067-553-43-22; 067-230-31-15. 

1.2. В рамках акції «Весна – вдвічі більше тепла» споживач, який до 18 квітня 2021 року 

сплатить суму за газ, яка нарахована у платіжці за березень 2021 року, автоматично бере 

участь у розіграші.  Трьом переможцям буде повернуто на рахунок суму вдвічі більшу, ніж 

вони сплатили.  

1.3. Початок Акції – 05 квітня 2021 року, закінчення – 18 квітня 2021 року (надалі– «Період 

проведення Акції»).  

2. Учасники Акції 

2.1. Учасниками Акції (надалі – «Учасники») є споживачі ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», які  

сплатили  суму за газ, що нарахована у платіжці за березень 2021 року, до 18  квітня 

включно. 

2.2. Не визнаються Учасниками Акції й не мають права брати участь в Акції: 

2.2.1. особи, які не виконали умов цих Правил; 

2.2.1. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, 

дід, баба) осіб, зазначених у підпункті 2.1. цих Умов. 

3. Подарунки Акції 

3.1. В Акції діють три суми, які будуть збільшені вдвічі.  

3.2. Розіграш та визначення Переможців Акції (далі – Переможці) здійснюється за 

допомогою сервісу https://www.random.org/ шляхом випадкового комп'ютерного підбору 

серед Учасників Акції, які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2.1 даних Правил та 

проводиться 19 квітня 2021 року. 

3.3. ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» зв’язується з Переможцями Акції телефоном з метою 

інформування про перемогу в Акції й отримання усної згоди Переможців Акції на 

одержання Подарунків Акції. Кількість спроб зв’язатися з Переможцями Акції, за умовами 

Акції, не може бути більше як 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що 

здійснюють у період з 9:00 до 18:00. 

3.4. В день проведення розіграшу на інтернет-сайті ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» 

(https://rv.gaszbut.com.ua/ua/ ) публікується інформація про те, що розіграш було проведено. 

3.5. Результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають. 

4. Умови отримання подвійної суми на рахунок (подарунок)  

4.1. Сума, яка буде зарахована на особовий рахунок, може бути використана як оплата за 

газ, спожитий у квітні та в наступні місяці.  

https://rv.gaszbut.com.ua/ua/


4.2. Сума, яка буде зарахована на особовий рахунок, не може бути використаний на оплату 

за доставку газу. 

5. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права 

5.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та 

висловлює: 

5.1.1. Свою згоду Організатору Акції на обробку своїх персональних даних, наданих у 

межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, 

реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і 

поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних 

даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою 

реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень. Такі дані 

будуть зібрані та занесені в базу персональних даних, володільцем такої бази є Організатор 

Акції. 

5.1.2. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором наданої ним у межах участі 

у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання 

його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом 

публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких 

друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання 

інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності 

Організатора, повідомлень тощо, на номер мобільного телефону/адресу, вказану 

Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом 

та способом використання. Відповідне використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором. 

5.1.3. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором у будь-який 

спосіб, що не суперечить законодавству України. 

5.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час 

проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор 

вправі використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим 

Правилами та відповідають чинному законодавству України; 

5.3. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих 

Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про 

їх надання, у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

6. Інші умови Акції. 

6.1. 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, інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. 

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

Учасниками. 



6.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не 

підлягають оскарженню. 

6.4. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з 

правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними, та зобов'язується дотримуватися 

і виконувати їх.  

6.5. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова 

Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції. 

При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої 

компенсації. 

6.6. Організатор Акції не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому 

числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.  

6.7. 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 Акції залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню 

не підлягає. 

6.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор Акції не бере на себе 

відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

 


