«Офіційні правила рекламної Акції з умовною назвою «Челендж інтуїції»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», ЄДРПОУ 32531437,
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’ » (далі – Організатор).
Виконавець Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хавас Ворлдвайд Діджитал Київ», адреса:
04071, Україна, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41; код ЄДРПОУ 38391922 (далі – Виконавець).
Територія проведення Акції — акція проводиться на всій на території України за винятком тимчасово
окупованих територій та зони проведення ООС (в межах визначених чинним законодавством України), у
глобальній мережі Інтернет, а саме на веб-сайті: https://nescafe3in1.com.ua
(далі – «Сайт» та/або «Сторінка»).
Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Заохочувальний фонд Акції не формується з
внесків Учасників Акції.
Правила даної Акції розміщені на сторінці за адресою: https://nescafe3in1.com.ua
1. Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які
постійно проживають на території України та в Період проведення Акції виконали умови та правила цієї
Акції (далі – «Учасник Акції»/ «Учасники Акції»).
1.2. Учасник Акції беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою
повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших
умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника
від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих
Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання
Заохочення та будь-якої компенсації.
1.3. Не мають права брати участь в Акції:
1.3.1. працівники та представники Організатора/Виконавця та будь-яких інших осіб, які беруть участь в
підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
1.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
1.3.3. особи, що не є громадянами України;
1.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі.
1.4. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції особи, які не відповідають
вимогам, викладеним в п. 1.1. даних Правил, та/або особи згадані у п. 1.3. даних Правил.
1.5. В разі отримання Учасником Акції права на отримання Заохочення, такий Учасник Акції, має надати
дані для ідентифікації своєї особи, та надати скановані копії (електронні зображення) документів в порядку
передбаченому п. 6.1. цих Правил.
1.6. Надання Учасником Акції (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч.
вигаданих, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий
Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані,
втрачає право на отримання Заохочення.
1.7. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
1.7.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
1.7.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
1.7.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в
Акції;
1.7.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
1.7.5. дотримуватися правил користування Сайтом.
1.8. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність
Учасників Акції.
2. Період проведення Акції.

2.1. Загальний Строк проведення Акції (надалі – строк/період проведення Акції) – Акція проводиться у
період з «00» годин «01» хвилин «13» травня 2019 року до «23» годин «59» хвилин «24» червня 2019 року
включно.
2.2. Організатор Акції має право на зміну Періоду проведення Акції, Території проведення Акції, а також
інших умов проведення даної Акції, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом показу
повідомлення на сторінці: https://nescafe3in1.com.ua
3. Умови участі в Акції.
3.1. Для участі в Акції, особі, яка відповідає вимогам даних Правил, необхідно:
3.1.1. Ознайомитися та погодитися з Правилами Акції на сайті https://nescafe3in1.сom.ua. та наданням
персональних даних. Своїми активними діями участі в Акції Учасники підтверджують ознайомлення з
Правилами та свою згоду з ними.
3.1.2.Авторизуватись в соціальній мережі «Facebook» або зареєструватися у соціальній мережі
«Facebook», якщо не має власного профілю.
3.1.3. За побажанням приєднатися до Спільноти ТМ «Nescafe3in1» в соціальній мережі «Facebook»
шляхом натискання кнопки «Подобається» або «Підписатись» у відповідній спільноті.
3.1.4. Учасники беруть участь в Акції двома можливими способами:
А) шляхом надання відповідей на запитання анкети розміщеної на сторінці https://nescafe3in1.сom.ua. За
результатом проходження анкети Учасник акції отримує згенероване зображення з результатами, дане
зображення необхідно розмістити на власній сторінці мережі «Facebook» Учасника акції для публічного
перегляду (без накладення будь-яких обмежень щодо перегляду такої публікації).
Увага
Кількість публікацій результатів проходження анкети на власній Учасника акції сторінці мережі
«Facebook», в період проведення акції не обмежена, але не частіше 1 (одного) разу на добу за весь
період проведення акції.
Б) шляхом завантаження учасником власної Анкети з власним фото на сторінку https://
nescafe3in1.com.ua слідуючи інструкціям на сайті.
Увага
Дія викладена в п.п. 3.1.4.(б) може буди здійснена кожним учасником Акції лише один раз за весь період
проведення Акції.
3.2. Переможців Акції буде визначено серед Учасників, які виконали дію визначену в пп. 3.1.4. (а) або 3.1.4.
(б) або обидві дії (з урахуванням обмеження встановленого в п.п. 3.1.4.(б)). Список Учасників, серед яких
кожної доби будуть обиратися Переможці Заохочень, формується протягом одної доби в період проведення
Акції, для кожного типу дій (пп. 3.1.4. (а) або 3.1.4. (б)) формується окремий список учасників. Списки
Учасників, серед яких кожної доби будуть обиратися Переможці Заохочень, обнуляються після визначення
Переможців кожної доби. Для участі у Акції в наступну добу в період проведення Акції Учаснику необхідно
здійснити нові дії передбачені п. 3.1.4. (з урахуванням обмеження встановленого в п.п. 3.1.4.(б)).
3.3. Кожен Учасник має можливість здобути право на отримання:
3.2.1. Не більше 5 (п’яти) Заохочень №1 за весь період проведення Акції;
3.2.2. Не більше 1 (одного) Заохочення №2 за весь період проведення Акції.
4. Порядок визначення Переможців Акції:
4.1. Переможцями можуть бути лише особи, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах.
Переможцем Акції є Учасник Акції, який здобув право на отримання одного з Заохочень та виконав усі
вимоги та умови Правил (далі – Переможець).
4.2. Визначення Переможців відбуватиметься за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової
комп’ютерної вибірки серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови та вимоги Правил у період, який
вказано в п. 2.1. цих Правил. Імена Учасників Акції, які виконали всі умови Акції вносяться до
системи www.random.org. Система www.random.org автоматично формує список з усіх учасників Акції.
4.3. Визначення Переможців Щоденного Заохочення відбуватиметься о 17:00 дня, наступного за добою
формування щодобового списку. Наприклад визначення переможців за 08 травня 2018 року відбудеться о
17:00 09 травня 2019 року.
4.4. Перший Учасник в щодобовому списку що виконав дії передбачені пп. 3.1.4. (а) цих правил, в
сформованому сервісом www.random.org, отримає право на отримання 1 (одної) одиниці Заохочення №1.

Перший Учасник в щодобовому списку що виконав дії передбачені пп. 3.1.4. (б) цих правил, в
сформованому сервісом www.random.org, отримає право на отримання 1 (одної) одиниці Заохочення №2.
4.5. Результати визначення Переможців Щоденного Заохочення буде розміщена не пізніше 18:00 години
наступного дня на https://nescafe3in1.com.ua
4.6. У випадку, якщо хтось з Учасників Акції та/або Переможців втрачає право отримати Заохочення згідно з
даними Правилами, Організатор та/або Виконавець визнають Переможцем Акції Учасника, який стоїть
наступним порядковим номером в списку сформованому random.org за Учасником акції, який втратив право
на отримання Заохочення.
4.7. Рішення щодо визначення Переможців Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
4.8. Після оголошення результатів визначення Переможців Акції Виконавець Акції зв’язується з
Переможцями шляхом повідомлення по e-mail та/або за контактним номером телефону. Учасники акції, які
отримали право на отримання Заохочень Акції та мають виконати всі вимоги щодо порядку отримання
Заохочень, викладені в розділі 6 цих правил.
5. Заохочувальний фонд
5.1. Заохочувальний фонд Акції складають наступні заохочення (також – «Заохочення»):
5.1.1. Заохочення №1 – набір з 2 (двох) пар шкарпеток, всього 43 (сорок три) набори на весь
період проведення Акції;
5.1.2. Заохочення №2 – сумка, всього 43 (сорок три) штуки на весь період проведення Акції;
5.2. Кількість Заохочень обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор залишає за собою право
самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.
5.3. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір та ін.) може відрізнятися від тих, які відображені на Сайті та /
або в рекламно-інформаційних матеріалах Акції. Відповідальність за якість Заохочень несе виробник
продукції, яка є Заохоченнями Акції.
5.4. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.
5.5. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого
використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції
скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких
Заохочень.
5.6. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочувального фонду
Акції, передбаченого даними Правилами.
5.7. Заохочувальний фонд Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і
використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.
5.8. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та
військового збору, Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.
6. Порядок отримання Заохочень.
6.1. Для отримання Заохочення відповідним Переможцям Акції необхідно протягом 7 робочих днів з дати
публікації даних про Переможців згідно п. 4.5 цих правил надіслати Виконавцю лист на адресу
promo@havaswwdigital.com.ua, із темою «Переможець акції «Челендж інтуїції», в тексті листа треба вказати
власні Прізвище Ім’я та По-батькові, номер власного мобільного телефону для зв’язку, населений пункт
знаходження та номер відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта», та Заохочення, власником якого став
відповідний Переможець. Крім того Переможець Акції має надати скановані копії (електронні зображення)
наступних документів:
1.ID картки або паспорта громадянина України, а саме: скан-копію 1 (першої), 2 (другої) сторінки (3, 4
і 5-ту сторінки за необхідністю, якщо на них є посвідчуючи дані) та сторінки з зазначенням
останнього (діючого) місця реєстрації.
2.довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Всі скановані копії (електронні зображення) мають бути належної якості, тобто зображення мають
бути чіткими, містити всю необхідну інформацію, не допускається обрізання/редагування/будь-які
інші зміни зображень, що можуть погіршити якість зображень, викривити/змінити наведені дані,
призвести до неможливості ідентифікації особи Переможця.
6.1.3. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які
засвідчують вік та особу Учасника Акції.

6.2. Відповідні Заохочення, будуть надіслані за рахунок Виконавця послугами служби доставки ТОВ «Нова
Пошта» на відділення служби доставки у місті, де проживає Переможець (або будь-яке інше відділення
вказане Переможцем), який матиме право на отримання одного із Заохочень, протягом 15 (п’ятнадцяти)
календарних днів з дати отримання даних зазначених у п.6.1. цих Правил та у разі виконання Переможцем
усіх умов цих Правил.
6.3. Доставка Заохочення здійснюється тільки по території України.
6.3.1. Заохочення не може бути надіслано Переможцям на території України за винятком тимчасово
окупованих територій (в межах визначених чинним законодавством України) та зони проведення ООС,
де не працює представництво служби доставки ТОВ «Нова Пошта».
6.3.2. Вартість доставки Заохочення до відділення ТОВ «Нова Пошта» отримувача (Переможця Акції)
сплачується Виконавцем Акції. Будь-які додаткові витрати Переможця, пов’язані з отриманням такого
Заохочення, не компенсуються Виконавцем або Організатором.
6.3.3. Переможець має отримати належне йому Заохочення не пізніше ніж через 7 (сім) діб з моменту
прибуття Заохочення до відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті, де проживає Переможець (або будь-яке
інше відділення вказане Переможцем). У разі якщо Переможець не отримає Заохочення у відділені
ТОВ «Нова Пошта» протягом 7 (семи) діб з моменту прибуття Заохочення до цього відділення –
Заохочення буде відкликано Виконавцем/Організатором Акції на 8 (восьму) добу перебування
Заохочення у відділені ТОВ «Нова Пошта» і Організатор/Виконавець вважатиметься таким, що
виконав свої зобов'язання за цими Правилами.
6.3.4. Заохочення, які не були отримані Учасниками і повернуті Виконавцю повторно не відсилаються.
Такими Заохоченнями Організатор має право розпоряджатися на свій розсуд.
6.4. Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень. У разі порушення
Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України, Організатор залишає за собою
право відмовити Учаснику Акції в можливості отримати Заохочення. При цьому Учасник Акції вважається
таким, що втратив статус Учасника Акції і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.
6.5. Учасник Акції може втратити право на отримання Заохочення у випадку:
6.5.1. Порушення Учасником Акції будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України;
6.5.2. Порушення Учасником Акції строку надання інформації необхідної для отримання Заохочення,
встановленого в п. 6.1. цих Правил;
6.5.3. Надання Учасником сканованих копій (електронних зображень) документів, неналежної якості,
яка не відповідає вимогам, встановлених в абзаці другому п. 6.1. або 6.2. цих Правил.
6.5.4. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних;
6.5.5. Відмови Учасника Акції надати необхідні дані, документи, чи виявлення факту підробки таких
документів;
6.5.6. Якщо Учасник Акції належить до категорії осіб, вказаних в п. 1.3. даних Правил;
6.5.7. Якщо Переможець заявив про свою відмову від отримання Заохочення;
6.5.8. Неможливості ідентифікувати Переможця;
6.6 Організатор, Виконавець не несе відповідальності за роботу служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за
будь-які помилки служби доставки, внаслідок яких відправлення надійшли із запізненням, їх було втрачено
або пошкоджено; у разі настання обставин непереборної сили; якщо у зв'язку з політичними, економічними
або іншими, не залежними від волі Організатора/Виконавця обставинами (у т. ч. у зв'язку із закриттям
відділень ТОВ «Нової Пошти» в деяких регіонах та/або проведення ООС і т.д.), Учасник Акції не може
взяти участь у Акції та/або отримати Заохочення. Організатор вважається таким, який виконав зобов'язання
з передачі Заохочення Переможцю, з моменту доставки такого Заохочення у відділення служби доставки
ТОВ «Нова Пошта» яке вказав Переможець.
6.7. Всі Учасники, які беруть участь у Акції, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються
дотримуватися і виконувати їх.
6.8. Організатор, Виконавець уповноважений залучати будь-яких осіб до участі у проведенні Акції.
6.9. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, відповідно до вимог
чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
7. Інші умови
7.1. Всі результати Акції та/або рішення Організатора та/або Виконавця Акції є остаточними й оскарженню
не підлягають.
7.2. Всі Учасники своєю участю в Акції автоматично погоджуються з перерахованими в даних Правилах
умовами, та згодні їх дотримуватися.
7.3. У разі відмови Учасника від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії Учасника Акції з цього
приводу не приймаються і не розглядаються Організатором/Виконавцем.
7.4. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було
виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір спроб, використання будь-яких прийомів

або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими
Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції та/або Активності. Рішення про недопущення
до подальшої участі в Акції (Активності) Учасників приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і
оскарженню не підлягає. Учасники які були недопущені до подальшої участі в Акції (Активності)
незалежно від моменту недопущення їх до такої участі (до чи після отримання ними Заохочень Акції),
втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника
Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від
Організатора/Виконавця.
7.5. Проїзд до місця отримання Заохочень Акції і в зворотному напрямку, проживання, харчування та
витрати, пов’язані з отриманням Заохочень, та будь-які інші витрати Учасників Акції не оплачуються
Виконавцем рекламної Акції.
7.6. Фактом участі в Акції Учасник Акції дає свою згоду Виконавцю на збір і обробку персональних даних,
які надає Учасник Акції під час проведення Акції, включаючи внесення таких даних у базу даних
Виконавця, передачу таких даних третім особам. Виконавець гарантує, що під час збору і подальшого
використання отриманої інформації та персональних даних він буде дотримуватися всіх положень чинного
законодавства України щодо захисту особистої інформації, в т.ч. персональних даних, а також застосовувати
всі доцільні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її тим, хто має на це достатні законні підстави, і
в порядку, визначеному чинним законодавством України.
7.7. Крім того, Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином
повідомлений про розпорядника персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, права
суб'єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору
персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
7.8. Беручи участь в Акції всі її Учасники та Переможці безкоштовно передають Організатору/Виконавцю
всі виключні авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст. 15, 39 Закону України «Про авторське
право і суміжні права» на всі зображення, які надіслані Учасниками Акції згідно з умовами викладеними в
п.п. 3.1.4.(б) цих правил, включаючи, але не обмежуючись наступні: право на використання Організатором/
Виконавцем твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на заборону або
дозвіл використання твору або його частин іншими особами; право на відтворення твору або його частин у
будь-якій кількості, публічне виконання і публічне сповіщення твору/його частин у тому числі, але не
виключно шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та
локальних мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне
оприлюднення твору/його частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни твору/його
частин, включення твору, як складових частин до інших творів, збірників, антологій, енциклопедій тощо,
розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в
майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, подання твору
до загального відома публіки таким чином, що її представники змогли здійснити доступ до твору з будьякого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання примірників твору/його частин в майновий
найм і (або) комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або примірників твору, експорт та
імпорт примірників твору; інші майнові права.
7.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет,
дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або
будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається
у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець можуть на
свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж
визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників Акції і результати визначення Переможців.».

