Офіційні правила
1. Організатором, Виконавцем, Технічним провайдером Акції є:
1.1. Організатором та Виконавцем Акції є: TOB «ІНВЕСТКОМ», якe зapeєcтpoвaнe зa aдpecoю:
04119, м. Київ, вул.. Дорогожицька, 1 кoд ЄДPПOУ: 31901655.
1.2. Технічним провайдером Акції є: ТОВ «ОТТ Україна», якe зapeєcтpoвaнe зa aдpecoю: 03124 м.
Київ, бульв. Гавела Вацлава, буд. 6 корпус 17, кoд ЄДPПOУ: 41303621
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Hisense» (надалі за
текстом – «Продукція»), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції,
що розповсюджується Організатором Акції в рамках його комерційної діяльності, підвищення
споживчого попиту. Акція не є азартною грою/лотереєю та не може бути використана в будьякій формі азартних ігор/лотерей, не базується на ризику й не потребує внесення оплати за
участь.

3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1. Акція триває з 00:00 годин 15 травня року до 23:59 години 30 вересня 2020 року включно (далі –
«Період проведення Акції»).
3.2. Акція по всій території України, за виключенням тимчасово окупованої території Автономної
республіки Крим та міста Севастополя, а також території Луганської та Донецької областей, що
знаходяться поза контролем української влади, дане вимушене обмеження діє виключно з
міркувань безпеки та дотримання вимог чинного законодавства України.
4. Продукція, яка бере участь в Акції
4.1. В Акції беруть участь смарт телевізори Hisense
5. Учасники Акції
5.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення
Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
5.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
6.
Заохочення Акції.
6.1. Заохоченнями Акції (надалі разом «Заохочення») є:
6.1.1. Гарантоване Заохочення - надання безкоштовно доступу до сервісу SWEET.TV, a caмe: 3
міcяці викopиcтaння пaкeтy «Premium lite» ;
6.2. Кількість Гарантованих Заохочень Акції обмежена.
6.3.
Організатор та Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого
використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників
скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання таких Заохочень Акції.
7.
7.1.

Умови участі в Акції, та умови визначення переможців
Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 5 цих Правил,
необхідно здійснити дії в наступній послідовності:
7.1.1. Для отримання Гарантованого Заохочення необхідно в період проведення Акції, придбати
телевізор з функцією смарт ТМ «Hisense», (згідно з переліком наведеним в п. 4.1. цих
правил),

зареєструватись на сторінці https://hisense.ua/ua/gift/smarttv/

отримати промокод на зареєстровану електронну адресу

відкрити додаток SWEET.TV на телевізорі

увійти в сервіс, активувати промокод

7.2.

По завершенню строку, зазначеного в пункті 3.1. Учасники не реєструються.
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