
 

Правила акції „Відкривай світ з Suzuki ” 

1. Про Акцію „ Відкривай світ з Suzuki ”. 

1.1. Акція «Відкривай світ з Suzuki» (надалі – «Акція») – проводиться з метою популяризації 

товарів торгової марки Suzuki серед  покупців автомобілів Suzuki моделей SX4, Vitara, Ignis, Jimny  

та триватиме з «01» липня 2021 року до «31» липня 2021 року (надалі – «Період проведення 

акції») виключно на території України окрім тимчасово окупованих територій (надалі – 

«Територія»). 

1.2. Загальна тривалість Акції – 31 день. 

1.3. Учасниками Акції є усі фізичні особи-покупці автомобілів Suzuki моделей SX4, Vitara, Ignis, 

Jimny,  які придбали автомобіль в Період проведення Акції в мережі офіційних дилерів Suzuki в 

Україні. Перелік офіційних дилерів вказано на сайті www.suzuki.ua. 

2. Організатор, Виконавець  Акції. 

2.1. Організатором та Виконавцем Акції є Дочірнє підприємство «АВТО Інтернешнл», яке 

повністю належить іноземному інвестору - (надалі – «Організатор» та/або «Виконавець»), 

місцезнаходження Організатора: м. Київ, проспект Степана Бандери, 22-А. Адреса для 

листування з питань участі у Акції: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1. Електронні адреси: 

klochko@auto-intl.kiev.ua та/або yarmochenko@auto-intl.kiev.ua. 

 3. Умови участі в Акції. 

3.1. В Акції беруть участь фізичні особи, які в період проведення Акції придбали у будь-кого з 

офіційних дилерів Suzuki в Україні, будь-який новий автомобіль Suzuki (моделей SX4, Vitara, 

Ignis, Jimny) та визнані їх покупцями згідно законодавства, і які на момент придбання автомобіля 

досягли 18-річного віку (надалі – «Учасник» або «Учасник Акції»).  

3.2. До участі в Акції не допускаються фізичні особи, які  є співробітниками або близькими 

родичами співробітників компанії Організатора або дилерів. 

3.3. Для участі в Акції Учасник має: 

- придбати автомобіль Suzuki моделей SX4, Vitara, Ignis, Jimny (далі - «Автомобілі») в Період 

проведення Акції в мережі офіційних дилерів Suzuki на Території Акції; 

- та у разі визначення його Отримувачем подарунку надати документи, передбачені цими 

Правилами.  

3.4. Не визнаються Учасниками Акції і не допускаються до участі особи, які не відповідають 

умовам або не виконують умов даних Правил. 

4. Подарунки Акції. 

4.1. Під Подарунками маються на увазі 15 (п'ятнадцять) сертифікатів на подорож за кордон від 

Організатора, а саме - грошова винагорода на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень для 

кожного з 15 Переможців, яку кожен Переможець може витратити самостійно на придбання 

подорожі за кордон на свій розсуд. Сума сертифікату перераховується на рахунок Отримувача 

не пізніше 5 вересня 2021 (комісія банку за операцію сплачується за рахунок Отримувача 

подарунку).  
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4.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції має можливість отримати: 

Один з 15 Сертифікатів на подорож за кордон за самостійним вибором Отримувача сертифікату. 

Отримувачі подарунків визначаються Організатором по завершенні Акції. 

5. Визначення Отримувачів Подарунка. 

5.1. Визначення Отримувачів Подарунків відбувається по завершенні Акції, а саме 05.08.2021. 

5.2. Визначення Отримувачів подарунків відбувається у прямому ефірі Facebook-сторінки 

Організатора о 12:00 (https://www.facebook.com/suzuki.ukraine ) за допомогою сервісу 

випадкового вибору random.org шляхом методу випадкової вибірки перших п’ятнадцяти номерів 

кузовів із загального списку номерів кузовів Автомобілів, що були придбані протягом періоду 

проведення Акції.  

5.3. Повідомлення Отримувачам, що здобули право на отримання Подарунків  здійснюється 

Організатором за номером телефону, що був вказаний Учасником при купівлі автомобіля у 

офіційного дилера Suzuki. 

5.4. Отримувачі, у разі згоди прийняти Подарунок, не пізніше 10 календарних днів з дати 

визначення Отримувачів (не пізніше 15 серпня 2021 року за результатами вибірки), мають 

надіслати поштою на вказану Організатором адресу для листування або електронною поштою 

за адресою klochko@auto-intl.kiev.ua та/або yarmochenko@auto-intl.kiev.ua копії таких 

документів: 

- копія першої, другої сторінки свого паспорта та сторінки паспорта з реєстрацією місця 

проживання; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;  

- копія договору купівлі-продажу Автомобіля або свідоцтва про реєстрацію; 

- а також повідомити фактичну адресу проживання; 

- номер банківського рахунку отримувача подарунку, надається отримувачем при врученні йому 

Сертифікату.  

Копії документів, наданих Організатору поверненню  не підлягають. 

5.5. У випадку неотримання до 15 серпня 2021 року Організатором Акції пакету документів, 

зазначених вище,  Отримувач втрачає право на отримання Подарунка, а Організатор має право 

визначити іншого Отримувача, який був наступним у випадковій вибірці.  

5.6. Подарунок вручається особисто кожному Отримувачу за місцем знаходження Дилера, де 

був придбаний автомобіль. 

5.7.Передача Подарунка оформлюється шляхом підписання Отримувачем Подарунка та 

Організатором Акції в особі представника Дилера за місцем його знаходження Акту прийому-

передачі Сертифіката та робиться фотофіксація передачі. 

5.8. Отримувач Подарунка погоджується з тим що, Організатор Акції жодним чином не 

відшкодовує витрати Отримувача на проїзд, проживання та будь-які інші витрати пов’язані з 

участю у Акції та отриманням Подарунка. 

6. Інші умови 
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6.1. Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору, пов’язаних 

з отриманням Учасником Акції Подарунку, несе Організатор Акції. Організатор акції виступає в 

даному випадку податковим агентом. 

6.2. Взявши участь в Акції, визначені Отримувачі подарунків надають свою згоду на:  

а) отримання Організатором персональних даних (надалі — інформації), що міститься в 

документах, копії яких надаються Учасниками Акції згідно з цими Правилами;  

б) використання такої інформації Організатором з метою проведення Акції у відповідності з 

чинним законодавством України); 

г) участь у фото та/або відео зйомці Отримувача, що проводиться Організатором в момент 

вручення Подарунку та на подальше розміщення таких фото та/або відео матеріалів із 

зображенням Отримувача в маркетингових та/або рекламних цілях на сайті та/або 

інформаційних та/або рекламних матеріалах Організатора. При цьому використання цих фото 

та/або відео матеріалів не обмежується в часі і територією і не підлягає відшкодуванню 

Отримувачу.  

6.3. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Отримувачів 

Подарунків. 

6.4. Організатор не вступає у дискусії між Учасниками щодо визнання Отримувачів. 

6.5.  У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором 

відповідно до вимог чинного законодавства України.  

6.6. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх 

виконувати. 

6.7. Організатор і Партнера Акції не несуть відповідальності за: 

а)  втрату, затримку або пошкодження поштових листів та інших відправлень, внаслідок 

обставин, які не залежать від нього (наприклад, якщо втрата, затримка або пошкодження листа 

відбулася з вини пошти або третіх сторін), а також з причини зазначення Учасником 

неправильної адреси; 

б) невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими 

Правилами. 

6.8. Результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають. 

6.9. Організатор Акції залишає за собою право внести зміни в ці Правила та оприлюднити їх на 

сайті suzuki.ua. 

 

 
 


