
 

 

 

ПРАВИЛА 

проведення акції 

«Розіграш тест-драйву на добу Nissan QASHQAI» 

 

1.ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, 

застосовуються наступні терміни, які мають наступне значення:  

1.1.Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВТО ГРУП» ідентифікаційний код 

юридичної особи згідно ЄДРПОУ 41930408 (далі за текстом - ТОВ «Кий Авто Груп») - 

юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, 

місцезнаходження: вул. Дніпровська набережна, 16А, м. Київ, 02098, тел. 044 536 96 96.  

1.2.«Організатор, Виконавець Акції» - ТОВ «Кий Авто Груп».  

1.3.«Територія проведення Акції» - вся територія України, відповідно до п. 2.2. даних 

Правил. 

1.4.«Веб-сайт, сайт» – веб-сайт Організатора: https://nissan.kiyauto.com.ua/ 

1.5.«Акція» (далі за текстом – Акція) – маркетинговий захід під назвою «Розіграш тест-

драйву на одну добу Nissan QASHQAI», Організатором та Виконавцем якого є ТОВ «Кий 

Авто Груп», що проводиться згідно умов цих Правил і передбачає акційний розіграш 

головного призу серед Учасників, які виконали умови Акції. 

1.6.«Правила Акції» або «Правила» - цей документ, умови якого викладені нижче. 

Інформування про Правила та умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил 

на корпоративному веб-сайті ТОВ «Кий Авто Груп». 

1.7.«Учасник Акції» - фізичні особи, які відповідають вимогам, визначеним у п.3.1. даних 

Правил, на яких не поширюються обмеження встановлені даними Правилами та які 

виконали умови участі у Акції у відповідності до вимог даних Правил.  

1.8. «Приз» -  «Розіграш тест-драйву на одну добу Nissan QASHQAI» в кількості 1шт.  

 

2. ТЕРИТОРІЯ І ТЕРМІН ДІЇ (СТРОК) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

РОЗІГРАШУ. 

2.1. Термін дії (строк) проведення Акції  -  «30» січня 2022 року включно.  

2.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян та тимчасово окупованій території 

України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території 

Донецької області та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення 

Ради національної безпеки та оборони «Про не відкладні  заходи щодо подолання 

терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України, підписаного 13 

квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження є виключно з міркувань безпеки 

мешканців цих територій та не можливості з боку Організатора  гарантувати належне 

проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/вручення/доставки 

призу за адресами, що знаходяться  території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополь, а також ряду населених пунктів на території Донецької області та Луганської 

областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, які проживають на 

таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі 

вимоги та умови  цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме 

відправлення/доставку/видачу призу в таких населених пунктах, або якщо Учасники 
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вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих що знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також ряду населених пунктів 

на території Донецької області та Луганської областей в які є неможливою або 

ускладненою, або якщо Учасники виявлять бажання та матимуть змогу самостійно 

отримати належні їм Призи у спосіб та місці погодженому Організатором. 

2.3. Місце проведення розіграшу призів – автомобільний салон NISSAN, що знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 16А. 

2.4. Розіграш призу відбудеться  31 січня 2022 року з 10-00 по 11-00 в Місці проведення 

розіграшу, визначеному в п. 2.3. даних Правил. 

2.5. Час та/або дата, визначені для підведення підсумків та визначення переможця, можуть 

бути змінені Організатором. 

2.6. У разі настання обставин, зазначених у п. 2.5. даних Правил Організатор повинен 

додатково проінформувати Учасників Акції про зміну часу та/або дати підведення 

підсумків та визначення переможців розіграшу із зазначенням нового, визначеного часу 

та/або дати.  

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

3.1. Учасниками Акціє є фізичні особи, котрі досягли повноліття (18 років), мають 

посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної 

категорії та проживають на території України, визначеній відповідно до 2.2. даних Правил, 

і виконали умови участі у Акції у відповідності до вимог даних Правил. 

3.2. Не мають права брати учать у  Акції співробітники ТОВ «Кий Авто Груп», їх родичі, та 

особи які пов’язані з проведенням Акції. 

3.3. Щоб стати Учасником Акції необхідно відповідати вимогам визначеним у п. 3.1. даних 

Правил та здійснити тест-драйв Nissan QASHQAI, що проводитиметься 30.01.2022 року  у 

Місці проведення Акції і заповнити картку Учасника Акції.  

3.4. Право на участь у розіграші Призу Акції маю Учасниками Акціє  і таке право не може 

бути віддано/ передано Учасником Акції третім особам.  

 

4.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ ТА РОЗІГРАШ ПРИЗУ 

4.1.Переможець буде визначений Виконавцем розіграшу серед Учасників Акції, які 

виконали всі умови згідно розділу 3 даних Правил Акції, шляхом жеребкування карток з 

інформацією про Учасника Акції в лототроні, що заповняли Учасники Акції 30.01.2022 р., 

під час прямої трансляції в  www.instagram.com/kiyauto/, за участі представників комісії з 

підведення підсумків розіграшу. 

4.2. Результати визначення Переможця Акції, який отримав право на отримання Призу 

оформляються протоколом, який підписується комісії з підведення підсумків розіграшу. 

Результати розіграшу будуть розміщені на веб-сайті Організатора. 

4.3. Переможець Акції буде проінформований про право отримання Призу за допомогою 

SMS або e-mail повідомлення, зазначені ним у картці Учасника Акції. 

4.4. Для отримання Призу Учасник Акції надає представнику Організатора підтверджуючі 

документи (паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер та 

посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної 

категорії). 

4.5. Під отриманням Призу мається на увазі прокат автомобіля Nissan QASHQAI на умовах 

підписаного між Переможцем та Організатором Акції договору прокату автомобіля 

строком на одну повну добу за ціною 10 грн. 00 коп. з ПДВ. 

4.6. Оподаткування Призу в Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

 

5.ІНШІ УМОВИ  



5.1. Беручи участь у Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з 

даними Правилами Акції та підтверджує свою повну та безумовну згоду з ними.  

5.2. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом 

всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції 

можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, 

зазначеним у п.1.6. даних Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до Правил програми. 

5.3. Приймаючи участь у цій Акції Учасники акції дають згоду Організатору  на безстроково 

та безкоштовне: отримання, збирання, оброблення, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

зміну, поновлення та використання інформації, яка згідно законодавства становить 

персональні дані; на обробку та розміщення Організатором своїх персональних даних в тій 

мірі, яка необхідна для виконання своїх зобов'язань сформульованих цими Правилами. 

Надання згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу 

України та Закону України «Про захист персональних даних». 

5.4. Використання і поширення інформації, що становить персональні Учасників 

здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх 

інтересів. Приймаючи участь у Акції її Учасники стверджують, що вся надана інформація, 

що становить персональні дані, надана Учасником на законних підставах і вони мають 

право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. 

5.5. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення даних Правил 

та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, 

рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

5.6. У разі відсутності можливості зв’язку з переможцями акції, або відмова переможців у 

наданні документів, що підтверджують особу та дозволяють утримати податки 

Організатором, як податковим агентом, Організатор залишає за собою право не вручати 

Приз даному Переможцю або вибрати альтернативного Переможця. 

5.7. Організатор Акції не несе відповідальність у разі настання обставин непереборної сили 

(форс-мажорних обставин), таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, 

інші непідвладні контролю з боку Організатора Обставини. 

 


