
Умови участі в Розіграшу (Акції) 

 1. Замовник та виконавець Акції 

1.1. Замовником Акції є ТОВ «Філіпс Світлові Рішення Україна» 

1.2. Виконавцем акції є ТОВ «Енерлайт»  (надалі – «Замовник»), яке 

знаходиться за адресою: 02081, Україна, м.Київ, вул. Здолбунівська, дом 7-Д, 

корп. Г. та Інтернет-магазин «Rozetka» (надалі – «Виконавці»).  

 

2. Учасники Акції 

Учасниками Акції можуть бути повнолітні та дієздатні громадяни України, які 

придбали у Інтернет-магазині http://www.rozetka.com.ua будь-які побутові 

світлодіодні лампи ТМ Philips (із цоколями Е27, Е14, GU10, G5.4), протягом 

періоду проведення Акції. 

3. Місце та строки проведення Акції 

3.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної 

Республіки Крим та зони проведення ООС. 

3.2. Період проведення Акції: з  04 грудня 2018р. до 25 грудня 2018 р. 

включно (далі по тексту – «Період проведення Акції») 

 

4. Продукція, що бере участь у Акції 

У акції приймають участь тільки покупці побутових світлодіодних ламп під 

ТМ Philips, що призначені для використання у побутових світильниках та 

мають наступні цоколі: Е27, Е14, GU10, G5.4, G13 

 

5. Умови участі у Акції 

 

5.1. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2 цих Умов, 

та яка належним чином виконала усі вимоги цих Умов. 

5.2. Для участі в Акції необхідно придбати світлодіодну(-ні) лампу(-пи) ТМ 

Philips на сайті http://www.rozetka.com.ua протягом періоду проведення Акції. 

5.3. Переможець буде обраний жеребкуванням за допомогою сервісу 

Random.org, яке відбудеться в період 09.01-11.01, серед всіх учасників, які 

виконали умови Акції. Під час визначення Переможця Акції, який отримає 

http://www.rozetka.com.ua/


Подарунок, на цих Умовах, додатково формується Резервний список (із 

порядковими номерами з другого по шостий) з 5 (п’яти) Учасників Акції 

(надалі за текстом – «Резервні переможці»), що прийняли участь у Акції та 

виконали Умови акції, які матимуть право отримати Подарунок у разі 

неможливості вручення та/або відмови від нього Учасника Акції, який був 

визначений, як Переможець. 

5.4.  Після проведення жеребкування, Виконавець інформує Переможця 

засобами електронного зв’язку та/або по телефону, після чого Переможець має 

звернутися до Виконавця за інформацією щодо отримання Подарунка. 

5.5. Якщо Переможець не звернувся до Виконавця протягом 7 календарних 

днів з дати надсилання інформації Виконавцем, він вважається таким, що 

втратив право на отримання Подарунку, яке переходить до наступного за 

номером учасника із Резервного списку. 

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

5.7.1. Особи, які не виконали умови цих Правил. 

5.7.2. Особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або 

Виконавцем; 

5.7.3. Чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, 

батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 5.7.2. цих Правил. 

5.8. Результати проведення Акції, а також результати визначення Переможця 

Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 

 

6. Подарунковий фонд Акції  

6.1. Фонд Подарунків Акції складається з роботизованого пилососа PHILIPS 

SmartProEasy FC8794/01 (TBD) – 1 шт. 

6.2. Під Подарунком мається на увазі продаж за ціною 1 грн. 

 

7. Інші умови 

7.1. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом 

не допускається. 

7.2. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й 

безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними Правилами Акції. 



Порушення цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання 

умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та 

отримання Подарунків Акції, при цьому така особа не має права на одержання 

від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої 

компенсації.  

7.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими 

Правилами, остаточне рішення ухвалюють Замовник та Виконавець. При 

цьому їх консолідоване рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.4. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання 

Подарунка Учасником Акції з причин, незалежних від Виконавця або 

Замовника.  

7.5. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за: 

• неотримання Учасником Акції Подарунків Акції з вини самого 

Учасника Акції;  

• за відмову Учасника Акції від одержання Подарунків Акції, якщо в 

ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей.  

7.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або 

Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними Учасниками й 

надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов 

проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.  

 


