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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

Рекламної акції під умовною назвою «Фітнес за 1 грн» 

(далі за текстом – «Правила») 

 

1. Загальні умови: 

1.1. Замовником, Організатором та Виконавцем Акції є  ФІЗИЧНА-ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ, 

РУДЕНКО ЄВГЕН ЛЕОНТІЙОВИЧ», громадянин України, РНОКПП: 3121600654  (надалі 

«Замовник», «Організатор»/«Виконавець»).  

1.2. Метою проведення Акції «Фітнес за 1 грн» (надалі – «Акція») – є популяризація продукції 

під знаком «КIVI Media» для товарів та послуг ТМ «KIVI» (далі - «Продукція»), серед існуючих 

та потенційних споживачів, підвищення споживчого інтересу до такої продукції та підвищення 

обізнаності серед потенційних споживачів щодо Продукції. 

1.3. В рамках Акції, серед Учасників Акції, яким на момент старту Акції виповнилося 18 років, 

проводиться вручення Подарунків.  

1.4. Акція проводиться території України за виключенням тимчасово окупованих територій та 

територій, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.  

1.5. Акція діє з 01.12.2022 року до 31.01.2023 року. 

 

2. Вимоги до Учасників Акції: 

2.1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції 

виповнилося 18 років та які раніше не користувались підпискою «Фітнес». Замовник не 

зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Акції. 

2.2. Учасниками Акції не можуть бути: 

а) працівники Замовника, Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, 

брати/сестри, батьки); 

б) власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх 

родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

 

3. Подарунковий фонд Акції. 

3.1. Подарунком Акції є право на отримання доступу до усіх тренувань, які на момент покупки є 

у підписці «Фітнес» в додатку «KIVI Media» за 1,00 (одна) грн на 1 календарний місяць. 

3.2. Переможцем Акції стає кожен, хто зайде в додаток KIVI Media, погодиться з умовами Угоди 

користувача, відcканує QR-код у розділі «Фітнес» та здійснить передплату підписки.  

3.3. Скористатись пропозицією можна лише один раз. 

3.4. Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку. 

3.5. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Подарунку та/або змінити умови 

Акції у будь-який момент та/або змінювати подарунковий фонд Акції, або включити в Акцію інші 

подарунки, не передбачені цими Правилами.  

 

4. Для отримання Подарунку необхідно: 

4.1. Зареєструватись в додатку «KIVI Media» шляхом введення номеру телефону у відповідне 

поле на екрані телевізора 

4.2. Погодитись з умовами Угоди користувача 

4.3. Перейти до розділу «Фітнес» та за допомогою смартфону відскакувати QR-код 

4.4. Здійснити передплату  
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5. Умови участі в Акції: 

5.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 2.1 цих Правил та 

виконали умови, зазначені в п. 4 цих Правил, які повністю згодні з умовами цих Правил, не мають 

обмежень, вказаних в п.2.2 цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»). 

 

 

 

6. Особливості Акції 

6.1. Процедура визначення одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на 

ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку. 

 

7. Загальні умови Акції 

7.1. Всю інформацію про Акцію, включаючи та не обмежуючись про умови та місце проведення 

Акції, можна отримати за посиланням: https://kivismart.com/ua/promo/fitness .  

7.2. Подарунки Переможцю Акції в грошовому еквіваленті не видаються. 

7.3. Замовник/Виконавець/Організатор не несе відповідальності за: 

- не ознайомлення учасниками з цими Правилами; 

- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих 

Правилах. 

7.4. Беручи участь у Акції, Учасник  Акції, зокрема, підтверджує свою згоду з наступним: 

- Замовник та Виконавець мають право змінити Правила у будь-який момент. Про зміну умов 

Акції має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено про Акцію. 

7.5. Організатор не проводить збирання та використання будь яких персональних даних 

Учасників. 

7.6. Замовник / Виконавець / Організатор залишає за собою право не вступати в письмові 

переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Акції, окрім випадків, передбачених 

цими Правилами. 

7.7. Беручи участь у Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю 

погоджується з даними Правилами. 

 

8. Обмеження: 

8.1. Замовник / Виконавець / Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого 

використання Учасниками Акції наданих Подарунків після їх / його одержання та/або за 

неможливість Учасників Акції скористатися наданим Подарунком з будь-яких причин. 

8.2. Замовник/ Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх 

зобов’язань в умовах обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, 

воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території 

проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Замовника / Виконавця / Організатора 

Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов’язань. 

8.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює 

Замовник Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є 

остаточним і оскарженню не підлягає. Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду 

чи оскарженню. 

https://kivismart.com/ua/promo/fitness
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8.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Замовником Акції протягом всього періоду 

проведення Акції. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на 

сайті. 

8.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції та 

оскарженню не підлягає. 

 


