
Офіційні правила участі в 

рекламної акції «3 місяці від SWEET.TV» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором Акції є “KIVI SMART PURCHAISING LLC” адреса: Fehervari St.Budapest 

1117, Hungary, Registration number: 01-09-345540 (далі — «Організатор»). Організатор має 

право залучати до проведення Акції третіх осіб.  

1.2. Під «Сервісом» розуміється сервіс «SWEET.TV», адміністратором якого є юридична особа 

VAN Group s.r.o,  яка володіє Сервісом, здійснює управління ним, та надає Учасникам Акції 

послуги з доступу до контенту на власному сервісі (далі – «Адміністратор сервісу»). 

1.3. Учасник – це споживач, який придбав Акційну Продукцію, та виявив бажання прийняти 

участь у Акції згідно цих Правил.    

1.4. Акційна Продукція — побутова техніка торговельної марки «KIVI» (далі – «Акційна 

продукція»).  

1.5. Акція не є азартною грою та не може бути використана, як азартна гра за будь-яких умов. 

1.6. Учасник несе особисту відповідальність за можливі наслідки не ознайомлення з цими 

Офіційними Правилами. 

 

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Строк проведення Акції з 01.09.2022 р. по 31.12. 2022 р. включно. 

2.2. Акція проводиться на  території of Bulgaria, Romania, Hungary, Poland, Cheche republic, 

Slovakia.  

 

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

3.1. Учасником Акції може бути повнолітня та дієздатна фізична особа, яка в період проведення 

Акції придбала Акційну Продукцію та виконала всі умови Правил. 

3.2. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним 

особам, працівникам і представникам Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей 

таких  працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших 

осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення цієї Акції. 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Для участі в Акції необхідно у період з 01.09.2022 р. по 31.12.2022 р. (включно) придбати 1 

(одну) одиницю Акційної Продукції . 

4.2. Після оплати одиниці Акційної Продукції Учасник Акції отримає заохочення у вигляді 

Промокоду. 

4.3. Здійснити реєстрацію та відповідну активацію Промокоду на сервісі необхідно згідно з 

наступним порядком: 

• Відкрийте додаток SWEET.TV на смарт телевізорі. 

• Пройдіть безкоштовну реєстрацію за номером телефону 

• Зайдіть в особистий кабінет 

• Знайдіть розділ «Промокоди» 

• Ввести промокод у вікні: "Промокоди" 



4.4. Під «Заохоченням» мається на увазі надання Учаснику Акції вільного доступу до контенту, 

розміщеного на сервісі «SWEET.TV» на умовах та в порядку, визначених цими Правилами, з 

урахуванням особливостей, передбачених пунктом 4.5. цих Правил. 

4.5. Вільний доступ до контенту Сервісу SWEET.TV передбачає: 

4.5.1. Право вільного доступу до тарифу “L” на 3 місяця починається із дня реєстрації Учасника 

Акції на Сервісі. Після спливу 3 (трьох) місяців із дати реєстрації Учасника Акції на Сервісі 

відповідно до порядку, визначеного пунктом 4.3. Правил, доступ до контенту здійснюється на 

загальних засадах відповідно до загальних умов користування сервісом «SWEET.TV», 

учасник Акції має право за своїм власним вибором продовжити користування Сервісом або 

відмовитися від такого користування. Послуги надає: VAN Groupe s.r.o. 

4.6. Акція застосовується до кожної конкретної одиниці Акційної Продукції. Таким чином, у 

випадку придбання двох чи більше одиниць Акційної Продукції, Заохочення надається щодо 

кожної такої одиниці і не підсумовується.  

4.7. Організатор Акції не є стороною правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням 

Учасником Сервісу на умовах Акції, Заохочення надається Адміністратором сервісу кожному 

Учаснику безпосередньо. Організатор не несе жодної відповідальності за якість сервісу 

«SWEET.TV», за технічну неможливість Учасником здійснити реєстрацію та активацію 

доступу сервісу «SWEET.TV», за будь-який контент розміщений на сервісі «SWEET.TV» 

тощо.  

 

5. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. 

5.1. Інформаційна підтримка Акції надається: 

5.1.1. Організатором Акції за електронною поштою support@kivismart.com.  

5.1.2. Адміністратором сервісу «SWEET.TV» за електронною поштою info@sweet.tv  

 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Інформування щодо цих Правил та умов Акції здійснюється на сайті 

https://kivismart.com/en/offers/sweet_tv  

6.2. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим еквівалентом, у т.ч. грошовим. Учасник Акції 

не має права передавати або відчужувати Заохочення, отримане у зв'язку з участю в Акції. 

6.3. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт надання згоди на 

обробку і зберігання персональних даних Адміністратором і Організатором з метою 

виконання ними цих Правил та надання Адміністратором доступу до Сервісу. Зберігання та 

обробку персональних та інших даних в межах правовідносин, що виникають між 

Адміністратором сервісу «SWEET.TV» та Учасником Акції здійснює Адміністратор сервісу 

на умовах, визначених правилами користування сервісом.  

6.4. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором 

Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.5. Організатор має право достроково припинити проведення Акції в односторонньому порядку 

не повідомляючи причин цього. У разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких 

змін або доповнень до умов і порядку проведення Акції, повідомлення про це буде 

опубліковано на сайті https://kivismart.com/en/offers/sweet_tv  
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