
ПРАВИЛА проведення рекламної акції під умовною назвою «Купуй той 
самий украінський гаджет Gelius та 

вигравай призи від Gelius» (надалі – Правила). 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Організатор та виконавець Акції: ФОП Кукса О.О. ІПН 3457611112. 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ. 
2.1. Акція ««Купуй той самий украінський гаджет Gelius та 

вигравай призи від Gelius» » (надалі-Акція) діє з 1 жовтня 2022 року по 
31 грудня 2022 року включно по всій території України (крім АР Крим та 
тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей), а також в інтернет-магазині 
www.gelius.ua (період та територія 

проведення Акції). 
2.2. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу. 
2.3. Сайт, що належить Замовнику, розміщений в мережі Інтернет за 
посиланням: https://gelius.ua/ua/ukranskij-gadzhet-promo/ містить інформацію про 
Акцію, умови участі в Акції та іншу інформацію 

щодо Акції. 
2.4. Користувач Сайту – Учасник Акції, що належним чином 

реєструєтеся на Сайті. 
2.5. Данні є конфіденційною інформацією, яка доступна тільки 
Замовнику/Виконавцю. 
2.6. Акційна Продукція – вся продукція під ТМ «Gelius». 
2.7. Акційна продукція є в наявності та розповсюджується по всій 
території проведення Акції. 
3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ. 

3.1. Акція проводиться на території України, за винятком території 
Автономної Республіки 

Крим у відповідності до умов Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян на 

тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року, 
No 1207-VII, а також ряду 

населених пунктів на території проведення операції під 
керівництвом Об’єднаних сил (на 

підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної 
безпеки та оборони «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 30 
квітня 2018 року, «Про 

широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та 
Луганській областях», 
підписаного 30 квітня 2018 року, Указу Президента України від 14 
квітня 2014 року «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 13 



квітня 2014 року, "Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності 
України"). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з 
міркувань безпеки мешканців цих 

регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця 
гарантувати належне проведення 

Акції на цих територіях (надалі – «Територія проведення Акції»). 
Замовник/Виконавець Акції не 

несуть відповідальності за вивезення Акційної продукції за межі 
території проведення Акції. 
Виконавець надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Акції лише в 
межах Території проведення 

Акції. Акція проводиться у період з 1 жовтня 2022 року (00.00.00 год. за 
київським часом) по 31грудня 

2022 року включно (18.00.00 год. за київським часом) (далі по тексту – 
«Період проведення 

Акції»). 
3.2. У Акції бере участь вся Продукція під ТМ Gelius. 

3.3. Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від 
Учасників Акції за їх участь в Акції. 
Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального 
бізнесу чи конкурсом, ці Правила 

не є публічною обіцянкою винагороди. 
3.4. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо 
договорів приєднання, а саме 

можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання 
однієї сторони до 

запропонованого договору: своєю участю у Акції всі Учасники Акції 
свідчать і підтверджують, що 

ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та 
зобов’язуються їх виконувати. 
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ. 
4.1. Учасниками Акції можуть бути лише повністю дієздатні громадяни 
України, які проживають на 

території України та які виконали умови участі у Акції, що зазначені у 
цих Правилах. 
4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути визнані 
переможцями Акції наступні особи, 
незалежно від виконання ними умов даних Правил: 
4.2.1. Працівники Замовника, Виконавця, та їх близькі родичі 
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 
батьки, дідусі/бабусі); 
4.2.2. Неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи; 
4.2.3. Іноземці та особи без громадянства, а також особи, що не 



проживають на території 
України на постійній основі. 
4.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 
4.3.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного 

законодавства України; 
4.3.2. Вказувати повні, коректні та достовірні персональні відомості; 
4.3.3. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод 
іншим Учасникам Акції; 
4.3.4. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі 
такого Учасника у Акції; 
4.3.5. Зберігати фіскальний чек або факт підтвердження покупки, до 
моменту отримання Подарунка 

Акції, а також протягом усього сроку проведення Акції. 
4.4. Своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, 
що ознайомлені і повністю 

погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати. 
4.5. З моменту прийняття умов цих Правил шляхом вчинення дій, що 
свідчать про участь у Акції, 
згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних 
даних вважається наданою 

відповідним Учасником Акції. 
4.6. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, 
та/або відкликав свою згоду на 

обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує 
умови даних Правил, втрачає 

право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання 
Подарунку. Відкликати свою згоду 

на обробку персональних даних можна шляхом направлення 
електронного листа на адресу: 
info@gelius.ua з вимогою припинити обробку даних та підтвердженням 
відмови від участі в 

Акції. 
4.7. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, 
наданих для участі у Акції, в 

тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє 
Замовника та Виконавця від 

обов’язку вручити йому відповідний Подарунок Акції і такий Учасник 
Акції втрачає право на 

отримання Подарунку. 
4.8. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних 
Правилах, що викликало 

виникнення у Замовника та/або Виконавця документально 
підтверджених збитків, Учасник Акції 
зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 
4.9. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який 



момент вводити додаткові 
обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. 
4.10. Уразі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки 
Учасника Акції він може бути 

усунений від участі в Акції. 
Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі 
в Акції на підставі наявних 

у них можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства 
України і цих Правил. 
5.ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ. 
5.1.Фонд Подарунків Акції складається з наступних подарунків (надалі 
за текстом разом – 

«Подарунки»): 
5.1.1. Подарунок першого рівня - Загальна кількість подарунків І рівня 
складає з тридцяти одиниць за 

весь період проведення Акції. 
5.1.2. Подарунок другого рівня складає триста одиниць за весь період 
проведення Акції. 
 

5.2. Зовнішній вигляд Подарунків Акції їх колір, виробник, 
характеристики - визначається на розсуд 

Замовника та можуть не виправдати очікувань Учасників Акції. 
Зовнішній вигляд, вид, 
характеристики Подарунків Акції може відрізнятися від зображень на 
рекламно-інформаційних 

матеріалах Акції та на Сайті. Деталі щодо актуального Фонду 
подарунків учасники акції можуть 

дізнатись за телефоном гарячої лінії +380443347319. 
5.3. Замовник залишає за собою право змінити Фонд Подарунків, в 
тому числі, змінювати кількість, 
вартість, комплектацію, умови реалізації Подарунків Акції за умови 
попереднього повідомлення 

про це учасників Акції, відповідно до цих Правил, шляхом оновлення 
тексту цих Правил на 

відповідній сторінці Сайту. Такі зміни набирають чинності на 14 
(чотирнадцятий) календарний день після 

розміщення оновленого тексту Правил на відповідній сторінці Сайту, 
та розповсюджують свою дію 

на осіб, які вже до цього часу зареєстрували свої дані. При цьому, дата 
такого розміщення та дата 

набрання чинності оновленими Правилами зазначається на Сайті. 
5.4. Кількість Подарунків Акції обмежена і складає зазначену в п.5.1. 
Правил кількість. 
5.5. Фонд Подарунків Акції складається за рахунок власних засобів 
Замовника Акції і 



використовується виключно для надання Подарунків Акції 
Переможцям Акції. 
5.6. Заміна Подарунків будь-яким іншим еквівалентом не допускається. 
Подарунки обміну та 

поверненню не підлягають. 
5.7. Оподаткування Подарунків Акції здійснюється відповідно до 
чинного законодавства 

України. 
5.8. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості 
Подарунків рекламної Акції, несе 

їх виробник. 
5.9. Замовник Акції та Виконавець Акції не несуть жодної 
відповідальності: 
5.9.1. По відношенню до подальшого використання Подарунків Акції 
Учасниками Акції після їх 

одержання; 
5.9.2. Неможливість Учасниками Акції скористатись наданими 
Подарунками Акції з будь-яких 

причин, що не залежать від Замовника/Виконавця. 
5.10. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що 
здобули право на отримання 

таких Подарунків тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених 
цими Правилами та будуть 

відправленні за рахунок замовника акції послугою «Нової Пошти». 
5.11. Подарунок, який підлягав врученню Учаснику, що здобув право 
на отримання Подарунку, але 

не виконав усіх умов цих Правил, або будь-яким іншим чином 
(відсутність можливості 
скористатися Подарунком, відсутність необхідних документів та ін. 
умови і факти, що 

унеможливлюють реалізацію Переможцем свого права на Подарунок) 
втратив право на отримання 

Подарунку, використовується Замовником/Виконавцем Акції на 
власний розсуд. 
5.12. Вручення подарунку переможцям Акції Подарунків здійснюється 
Виконавцем Акції. 
5.13. Під подарунком мається на увазі придбання товару за 1 грн з 
урахуванням ПДВ 

6. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 
6.1. Для участі в Акції протягом періоду її проведення Учасник Акції 
повинен придбати будь-яку 

продукцію ТМ Gelius, та зареєструватись на сайті: 
https://promo.gelius.ua/. У визначенні головного 

Переможця І рівня, Переможців ІІ рівня необхідно зареєструвати чек.  
6.2. Зареєструватися для участі в Акції можливо протягом періоду 



проведення Акції одним з 

наступних способів: 
6.2.1. Шляхом реєстрації на Сайті: 
6.2.1.1. Учасник Акції повинен ввести в спеціальне поле на Сайті свій 

номер мобільного телефону 

українського GSM-оператора, електронну пошту, своє прізвище, ім’я, 
по-батькові (номери CDMA та 

номери телефонів, які підключені до корпоративної мережі юридичних 
осіб, не можуть бути 

зазначені для реєстрації на Сайті) (надалі – «мобільний номер»). 
6.2.2. Шляхом реєстрації на сайті. 
6.2.3. Один номер телефону може бути зареєстрований тільки один 
раз. 
6.2.4. Повторна реєстрація одного і того ж самого телефонного номера 
забороняється. 
6.2.5. У випадку, якщо Учасник реєструєтеся з різних мобільних 
номерів, загальна кількість учасників 

обліковується за кожним мобільним номером окремо. 
6.7. Всі зареєстровані мобільні номера об’єднуються в єдину базу з 
фіксацією часу реєстрації на 

Сайті. 
6.8. Не даватимуть право на отримання Подарунків Акції ті 
зареєстровані коди, які, у разі 
необхідності перевірки, Учасник Акції не зможе підтвердити наявністю 
фіскального чеку. 
7. Визначення Переможців Акції: 
7.1. Переможець Акції - це Учасник Акції, який виконав умови цих 
Правил Акції та здобув право на 

отримання Подарунку. Кожен Переможець Акції має право на 
отримання одного Подарунку. 
7.2.2. Визначення Переможців Акції відбудеться з 31.10.2022 по 
15.11.2022 року, з 31.11.2022 по 15.12.2022 року та з 31.12.2022 по 
15.01.2023 року  наступним чином: 
зі списку Учасників Акції, які виконали умови Правил, шляхом 
випадкового вибору за допомогою 

сервісу: https://www.random.org (надалі «random.org»), буде обрано 330 
Переможців, які здобули 

право на отримання Подарунку за результатами проведення Акції. 
7.3. Переможцями Акції визначаються Учасники Акції під порядковими 
номерами: 1 (один), 2 (два), 
3 (три) ... 5 (п’ять) у відповідному списку, який сформований за 
допомогою сервісу 

генератора випадкових чисел random.org. 
7.4. У випадку втрати Переможцем Акції права на отримання 
Подарунків Акції (за винятком 



випадків, коли Переможець не забрав Подарунок з відділення 
компанії-перевізника), Переможцем 

Акції визнається Учасник Акції під порядковим номером 111 або 
наступним порядковим номером 

по черзі у зазначеному вище списку, який сформований за допомогою 
сервісу генератора 

випадкових чисел random.org. 
7.5. Якщо Переможець не забрав Подарунок Акції з відділення 
компанії-перевізника, 
Замовник/Виконавець має право розпорядитися Подарунком на свій 
розсуд, інший Переможець у 

такому випадку не призначається. 
7.6. Результати визначення Переможців Акції фіксуються у Протоколі 
визначення Переможців Акції, 
який складається та підписується уповноваженими представниками 
Замовника та 

Виконавця Акції. 
7.7. Результати визначення Переможців також відображаються 
Виконавцем на Сайті в період з 

31.10.2022 по 15.01.2023. Якщо визначення Переможців приходиться 
на вихідний або святковий 

день, то визначення Переможців та результати визначення 
публікуються в наступний 

робочий день. 
7.8. Результати визначення Переможців Акції вважатимуться 
остаточними та не підлягають 

оскарженню. 
7.9. Оповіщення Переможців про перемогу в Акції здійснюється 
протягом 15 календарних днів з 

моменту оголошення переможців. У вказаний термін Виконавець 
розміщує інформацію про 

підсумки Акції на промо-сайті. 
7.10. 1 (один) Переможець одержує право на отримання виключно 
однієї одиниці Подарунку Акції. 
8. Отримання Подарунків Акції. 
8.1. Для отримання Подарунку Учасник, визнаний Переможцем, 
протягом 7 (семи) календарних 

днів з моменту отримання повідомлення про визнання його 
Переможцем Акції, зобов'язаний 

зв’язатися з Виконавцем Акції шляхом направлення індивідуального 
повідомлення (відповіді) 

Виконавця або уповноваженої особи. Виконавець не надсилає 
повторно повідомлення Переможцю 

про його перемогу в Акції. 
8.2. Для отримання Подарунку Акції Учасник Акції, що здобув право на 



отримання Подарунку, має 

надіслати Виконавцю Акції наступну інформацію: ПІБ, номер 
телефону, номер відділення/адреса 

Нової Пошти для доставки Подарунку, копію свого паспорта (1, 2 

сторінки) або ID картки (паспорт 

громадянина України з безконтактним електронним носієм), копію 
облікової картки платника 

податків за ДРФО (ідентифікаційного коду). 
8.3. Якщо Переможець вказав/надав недостовірну/неточну/неповну 
інформацію, не виконав 

вимоги Правил або не надав свої контактні та інші передбачені цими 
Правилами дані/інформацію 

протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання ним 
повідомлення від Виконавця, 
визначається новий. 
Переможець. 

8.4. Переможці Акції визначаються сервісом Random 

www.random.org. Призи отримають 111 

осіб. 

У випадку заміни одного із Переможців, обраних в порядку, 
передбаченому розділом 6 

цих Правил, новим Переможцем визнається Учасник, який був 
вказаний за наступним 

порядковим номером останнього Переможця у списку з 
генерованого сервісом 

random.org, але із дотриманням умов, визначених цими 
Правилами. 
8.5. Подарунки Акції вручаються Переможцям Акції у наступному 
порядку: 
Подарунки вручаються шляхом відправки через відділення поштової 
служби ТОВ «Нова Пошта» за 

адресою, зазначеною Переможцем під час надання документів, з 
вимогою підписати відповідним 

Переможцем Акції акт прийому-передачі Подарунку у відділенні 
оператора поштового зв’язку при 

отриманні подарунку. Виконавець Акції самостійно несе усі витрати, 
що виникають у зв’язку з 

відправкою Подарунків Акції. 
8.6. Вручення Подарунку допускається лише особі, яка отримала на 
нього право згідно з умовами 

цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У 
випадку, якщо Переможець 

Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, 
такий Переможець не має права 



передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 
8.7. В отриманні Подарунку Переможцю може бути відмовлено у 
наступних випадках: 
8.7.1. Переможець надав документи/інформацію не відповідно до 

положень 

даних Правил; 
8.7.2. При недотриманні умов даних Правил. 
Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за 
достовірність наданих 

Учасником/Переможцем Акції документів/інформації. 
Замовник/Виконавець не несуть 

відповідальності за роботу кур’єрських/поштових служб та інших служб 
зв’язку. 
8.8.Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання 
передбаченої інформації/документів є 

необхідною умовою для отримання Подарунку. Невиконання будь-яких 
умов, передбачених цими 

Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на 
одержання належного йому 

Подарунку. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився 
від отримання відповідного 

Подарунку та не має права на одержання від Замовника/Виконавця 
будь-якої компенсації. 
8.9. У разі неможливості отримання Подарунку Переможцем Акції з 
причин, що не залежать від 

Замовника/Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових 
служб, служб зв’язку, 
комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних 
обставин: надзвичайної і 
непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими 
погодними умовами та/або 

стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, 
землетрус, пожежа, 
просідання, зсув ґрунту тощо), або непередбачених ситуацій, що 
відбуваються незалежно від волі і 
бажання сторони/сторін (війна, теракти, блокада, страйк, 
антитерористична операція, окупація 

територій, тощо), 
Замовник/Виконавець звільняється від виконання своїх зобов’язань на 
час дії зазначених обставин, 
а такий Подарунок використовується Замовником/Виконавцем на 
власний розсуд. 
8.10. Замовник/Організатор/Виконавець не відповідає за виконання 
зобов'язань, опублікованих у 

цих Правилах, у випадку якщо Учасник/Переможець, не скористався 



відповідним правом у 

визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. 
Подарунки видаються 

тільки за умови виконання Учасниками/Переможцями всіх вимог, які 

передбачені даними 

Правилами. 
8.11. Виконавець має право відмовити у видачі Подарунку 
Переможцю, якщо такий Переможець не 

виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права 
на одержання 

від Виконавця будь-якої компенсації. 
8.12. Організатор/Виконавець не несе відповідальності стосовно 
подальшого використання 

Подарунків наданих Переможцям після їх одержання, жодних 
гарантійних зобов’язань щодо якості 
Подарунків, що надані третіми особами, за неможливість Переможця 
скористатись наданим 

Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 
використання таких Подарунків. 
8.13. Замовник/Організатор/Виконавець не вступає в будь-які 
суперечки стосовно 

визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на 
отримання Подарунків. 
Замовник/Організатор/Виконавець не втручається в суперечки між 
Учасниками Акції та/або третіми 

особами, що пов’язані із проведенням Акції, та не бере на себе 
відповідальності за визначення прав 

сторін у будь-яких суперечках. 
9. Інші умови: 
9.1. За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і 
Замовника/Організатора/Виконавця та інших осіб, Учасник Акції може 
бути без 

попередження позбавлений права у участі у Акції. 
9.2. При виконанні умов Акції Учасникам Акції забороняється 
використовувати матеріали, які: 

➢ порушують авторські або суміжні права третіх осіб; 

➢ містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; 

➢ розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, 

пропагують фашизм, містять 

сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з 
тваринами; 

➢ ображають інших користувачів та/або носять непристойний 

характер; 

➢ іншим чином порушують чинне законодавство України. 



У разі виявлення вищенаведеної інформації, публікації не будуть 
прийматися до участі в Акції, а 

Учасник, який розмістив таку публікацію/матеріал/відгук/відео/фото, 
тощо, може бути без 

попередження позбавлений права на участь у Акції. 
9.3. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне 
тлумачення цих Правил, та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 
приймається Замовником 

відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому 
рішення Замовника є остаточним і 
не підлягає оскарженню. 
9.4. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих 
Правилах, що викликало 

виникнення у Виконавця/Організатора/Замовника збитків, Учасник 
Акції зобов’язаний 

відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 
9.5. Організатор/Виконавець залишають за собою право в будь-який 
момент вводити додаткові 
обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення 
будь-якої спроби несумлінної 
поведінки Учасника Акції, він може бути усунений від участі в Акції, 
таке рішення оскарженню не 

підлягає. Виконавець/Організатор самостійно здійснюють оцінку 
сумлінності участі в Акції на 

підставі наявних у них можливостей. 
9.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може 
проводитися так, як це 

заплановано, включаючи причини, викликані зараженням 
комп'ютерними вірусами, неполадками 

в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим 
втручанням, фальсифікацією, 
технічними проблемами, або будь-якою іншою причиною, 
неконтрольованою 

Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у 
виконання, безпеку, чесність, 
цілісність або належне проведення Акції, Замовник/Виконавець Акції 
може на свій власний розсуд 

анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення 
Акції. 
9.7. Беручи участь в Акції, всі її Учасники та Переможці безкоштовно 
передають Замовнику всі 
виключні авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст. 15 
«Майнові права автора» та ст. 
39 «Майнові права виконавців» Закону України «Про авторське право і 



суміжні права» на всі 
зображення, які беруть участь в Акції, включаючи, але не 
обмежуючись наступним: 

➢ право на використання Замовником твору та його частин, як у складі 

аудіовізуального твору, 
так і окремо; 

➢ право на заборону або дозвіл використання твору або його частин 

іншими особами; 

➢ право на відтворення твору або його частин у будь-якій кількості, 

публічне виконання і 
публічне сповіщення твору/його частини, але не виключно шляхом 
ефірного, кабельного, 
супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних 
мереж, публічну 

демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне 
оприлюднення 

твору/його частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні 
зміни твору/його 

частин, включення твору, як складових частин до інших творів, 
збірників, антологій, 
енциклопедій тощо; 

➢ розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим 

способом або шляхом 

здавання в майновий найм чи у прокат, та шляхом іншої передачі до 
першого продажу 

примірників твору, подання твору до загального відома публіки таким 
чином, що її 
представники змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у 
будь-який час за їх 

власним вибором, здавання примірників твору/його частин в майновий 
найм та/або 

комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або 
примірників твору, експорт 

та імпорт примірників твору; інші майнові права. 
9.8.Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в 
письмові переговори або 

інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних 
Правилах та чинному 

законодавстві України. У разі виникнення будь-яких суперечок 
стосовно тлумачення умов 

проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора 
Акції, яке є остаточним і 
обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. 
Рішення Організатора з усіх 



питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, 
такими, що не підлягають 

оскарженню і поширюються на всіх Учасників Акції. 
9.9. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються 

виключно цієї Акції. 
9.10. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції. 
9.11. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється 
Учасником Акції, оплачується 

Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції 
самостійно сплачують всі та будь- 

які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без 
обмежень, витрати, пов'язані 
з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої 
інформації про Акцію, придбання 

акційного товару, тощо). 
9.12. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право 
перевірити документи, які 
засвідчують вік та особу Учасника Акції. 
9.13. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не несуть 
відповідальності за: 

➢ не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції; 

➢ не ознайомлення Учасника Акції з Подарунковим Фондом Акції та 

умовами отримання 

Подарунків; 

➢ неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем/Організатором 

відомостей/документів, 
необхідних для вручення відповідного Подарунку Акції у строки, 
встановлені для їх надання, 
з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з 
інших, незалежних від 

Організатора/Виконавця Акції причин; 

➢ невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання 

Учасниками Акції обов'язків, 
передбачених у цих Правилах; 

➢ неотримання відповідного Подарунку Акції Переможцем Акції, що 

сталося не з вини 

Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи 
неможливістю 

надання послуг поштою/службою доставки/перевізником; 

➢ неможливість скористатися правом на отримання відповідного 

Подарунку Акції; 

➢ неможливість скористатися відповідним Подарунком Акції; 

➢ якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг; 



➢ за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі 

настання форс-мажорних 

обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-
якого характеру, 
блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на 
території проведення 

Акції, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, інші 
непідвладні контролю з 

боку Організатора/Виконавця Акції обставини. 
9.14. Відповідно до вимог ст. 634 «Договір приєднання» Цивільного 
кодексу України до договорів 

приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише 
шляхом приєднання однієї 
сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен 
Учасник свідчить і підтверджує, 
що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх 
дотримуватися та 

зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які 
стосуються обробки та зберігання 

його Персональних даних. 

9.15. Під подарунком мається на увазі придбання товару за 1 грн. 
Детальна інформація на сайті: https://gelius.ua/ua/ukranskij-gadzhet-
promo/ Інформація про Акцію надається на правах реклами. 
 


