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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Будьте ближче до хмар!»
(надалі за текстом - Офіційні правила)

1. Організатор акції

1.1. Організатором акції «Будьте ближче до хмар!» (надалі - Акція) є
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН» (надалі за текстом – ТОВ
«ЛІГА ЗАКОН», Організатор).

2. Територія проведення і тривалість Акції

2.1. Акція проводиться на території України, за участю прямого та дилерського
каналу продажу.
2.2. Період проведення Акції (для Учасників):
Початок: 26.07.2016
Закінчення: 02.08.2016

3. Право на участь в Акції, Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на
території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції
виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту «Учасники» або «Учасники Акції»).
3.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники і представники Організатора,
члени їх сімей.

4. Права Учасників Акції

4.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та
активністю Учасників.
4.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на
Офіційному сайті Акції platforma.ligazakon.net/promo/.
4.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в
будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв'язку.

5. Порядок участі в Акції

Для отримання права на участь в Акції необхідно виконати умови зазначені нижче:
5.1. Придбати до 12 серпня 2016 року продукти ЛІГА:ЗАКОН, зазначені у спеціальній пропозиції, надісланій на e-mail.

6. Умови розіграшу подарунків (три одиниці)

6.1. Учасник Акції, який виконав умови зазначені у п.5.1, буде допущений до розіграшу трьох сертифікатів на політ на повітряній кулі для двох.
6.2. Виплата готівкового грошового еквіваленту подарунків переможцям не допускається.
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7. Проведення розіграшу

7.1. Розіграш відбувається серед всіх учасників, що виконали умови Акції зазначені
у пункті 5.1.
7.2. Визначення переможців буде відбуватись за допомогою сервісу з генерації
випадкових чисел random.org.
Переможців буде обрано шляхом випадкової комп'ютерної вибірки серед прізвищ
учасників.
7.3. Учасників Акції, яких буде визначено такими, що є переможцями, зможуть
дізнатися про це шляхом повідомлення їх по телефону та e-mail, які було вказано.
7.4. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті Акції
platforma.ligazakon.net/promo/.
7.5. Розіграш буде проведено 19 серпня 2016 року.

8. Порядок і терміни визначення переможців Акції

8.1. Учасник Акції, який став переможцем (надалі - Переможці) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання від Організатора на умовах п. 7.3
відповідного повідомлення – має звернутися до Організатора за тел. 585-24-05 для
погодження умов отримання подарунку.
8.2. Учасник, що став переможцем Акції не може поступитися таким правом на
користь третіх осіб.
8.3. У разі письмової відмови переможця Учасника Акції, що має право на отримання відповідного бонусу , Організатор на свій розсуд визначає спосіб розпорядження таким бонусом.

9. Прикінцеві положення.

9.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення
Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставини.
9.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами,
остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного
законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не
підлягає оскарженню.
9.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього
Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде
здійснено шляхом розміщення на сайті Акції platforma.ligazakon.net/promo/. Такі
зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде
передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.
9.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення
з цими Офіційними правилами Акції «Будьте ближче до хмар!», і свою повну та
безумовну згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від Організатора
будь-якої компенсації.
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