
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
директор департаменту маркетингу, та  реклами ТРЦ «Сан 

–Мол » Нгуен Тхи Минь Там 
 
 

Офіційні правила акції  «Великий розіграш призів»2020. 
 

1.1. Організатором рекламно-маркетингової акції «#Великий розіграш призів» 
(надалі - Акція) є ТРЦ «Сан-Мол» (далі - Виконавець), що знаходиться за 
адресою: м.ХаркІв, пр.Гагаріна  181  

 

2. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ І ТРИВАЛІСТЬ АКЦІЇ 

 м.Харків., пр.Гагаріна 181 

Акція триватиме з 10.07.2020р. до 10.09.2020р., згідно з режимом роботи ТРЦ  

 
Більш детальну інформацію про Акцію можна знайти в Інтернеті на офіційному 
сайті https://sunmall.com.ua/ 

 

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

3.1. Браги участь в Акції можуть усі особи, які постійно проживають в 

Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають 

повну діє та правоздатність). УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не 

можуть брати участь в ній власники та працівники Організатора, власники та 

співробітники рекламних агентств та інших організацій, причетних до 

проведення Акції, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми 

членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, 

дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме 

відношення до власників та працівників Організатора Акції. 

3.2 Приймаючи участь у Акціі, Учасники безумовно погоджуються та 

приймають Офіційні правила акці. зобов'язуються  дотримуватись та надають 

Організатору право використання всіх отриманих даних від Учасника, в тому 

числі персональних даних, для проведення Акції. 
 
 

4. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ 

Для участі В Акції необхідно: 

Протягом дії АКЦІЇ виконати умови, що вказані в акційному пості, а саме:  

 

4.1-Роби покупки на суму від 1000 грн в магазинах партнерів 2-го поверху ТРЦ 

SUN MALL з 10.07 по 10.09.2020г .;  

-Заповни анкету учасника; 

https://sunmall.com.ua/


-Вміщуй  заповнену анкету в ящик, який знаходиться на сцені другого поверху;  

-Приходь на розіграш цінних призів 12.09.2020г. 

4.2 Усі учасники в період акції беруть участь у Фіналі, що відбудеться  

- 12.09.2020р., серед учасників, за умови дотримання Учасниками Акції чинних 

Офіційних умов. 

Реєстрація припиняється 10.09.2020р о 23:59. 
 
 

5. ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛУ АКЦІЇ.  

5.1.Згідно пункту 4.2. даних правил відбудеться Фінал Акції. Переможці фіналу 

мають можливість отримати призи 

5.2.Визначення переможців по проведеній Акції буде здійснено за випадковою 

ймовірністю шляхом жеребкування серед тих учасників, що приймають участь в 

Акції.  

5.3.Подарунок поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового 

еквіваленту не допускається. 

5.4.Учасник Акції, якого буде визначено жеребкуванням, буде повідомлений про 

це шляхом особистого повідомлення. 

5.5.Учасники Акції, яких буде визначено таким, що отримують подарунок , 

повинні впродовж  дня з дати повідомлення про перемогу прийти і особисто 

отримати подарунок, пред'явивши посвідчення, що підтверджує особу Учасника 

Акції та відповідність його цим Правилам. 

5.6.Якщо переможець не звернувся впродовж вказаного терміну до 

адміністратора ТРЦ «Сан-Молл» з метою отримати подарунок, він втрачає право 

на отримання подарунку та не отримує будь-яку компенсацію. 

5.7.Обов’язкове знаходження на розигріші призів 12.09.2020 
 
 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА. 

6.1. Організатор залишає за собою право змінити дату проведення Фіналу 

Акції та визначення Переможця. 

Інформацію про змінену дату визначення Переможця або товару можна буде 

дізнатися на сайті https://sunmall.com.ua/ 

6.2.Організатор не проводить повторне повідомлення Переможця про його 

перемогу. 

6.3.Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-

мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводк, воєнні діі будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, які діють на 

території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора 

Акцій обставин. 

6.4.Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання 

подарунка 

Учасником Акції або по будь-яким причинам, які не залежать від Організатора, в 

т.ч. по причині зазначення Учасником Акції неправильних/або неповних даних 

https://sunmall.com.ua/


тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий учасник Акції 

позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

6.5. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього 

використання подарунку 
 
 
 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1.Всі результати Акції е остаточними і оскарженню не підлягають. 

7.2.Організатор Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо 

визначення їх претендентом на отримання подарунку. 

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

Офіційних умов, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними умовами, 

остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог 

діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції с 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.4.Учасники Акції, повідомлені та погоджуються, що їх особисті персональні 

дані, які були надані Організатором, а також фіксація самого процесу надання 

подарунку, можуть використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах 

без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином 

Учаснику не оплачується. Приймаючи участь у Акції Учасники надають свою 

добровільну згоду на використання, зберігання, обробку та поширення всіх своїх 

персональних даних, які стануть відомі Організатору під час проведення Акції у 

відповідності до чинного законодавства України. 

7.5.Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього 

Періоду проведення Акції, при цьому Інформування відносно змін і доповнень 

буде здійснено шляхом розміщення  на сайті https://sunmall.com.ua/ Такі зміни і 

доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде 

передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних умов. 

7.6.Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих 

Офіційних умов позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання 

передбаченої чинними Офіційними умовами подарунка 

7.7.Факт заповнення картки учасника означає надання повної згоди Учасників з 

усіма умовами чинних Офіційних умов рекламно-маркетинговоі акції. 

7.8.Організатор Акції не відповідає за надайня/ненадання переможцям Акції 

третіми особами послуг, за якість таких послуг, але надає інформаційне 

сприяння переможцем Акції в спорах з такими третіми особами. 
 

https://sunmall.com.ua/

