Умови акції "KIVI TV безкоштовно на 6 місяців"
1. Організатор рекламної акції, територія та період проведення акції
1.1. Організатор рекламної акції: Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД ", місцезнаходження: 01103, М.КИЇВ,
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, БУДИНОК 30А, ОФІС 28, код ЄДРПОУ 40541827.
1.2. Рекламна акція (надалі -"Акція") проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та
території проведення Антитерористичної операції, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.
1.4. Період проведення Акції - з 22 травня 2017 року по 31 травня 2018 року включно (надалі - "Період проведення Акції").
2. Умови участі в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, і які виконали умови та правила цієї Акції
(надалі по тексту - "Учасники"). Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь працівники Товариства з
обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД" та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці і проведенні Акції та
їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
2.2. Обмежено дієздатні та недієздатні особи мають право брати участь в Акції виключно через своїх законних представників
відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно:
2.3.1. в Період проведення Акції придбати Акційні Товари в Дилерській Мережі Організатора хоча б один телевізор «KIVI»™
та зареєструвати серійний номер на сайті http://kivitv.kivi.ua/, заповнивши всі поля форми;
2.3.2.Під Акційними товарами, що беруть участь в Акції, розуміється наступні моделі телевізорів «KIVI»™ :
32HX10S, 42FX10S, 43UX10S, 49UX10S, 50UX10S, 55UX10S, 65UX10S
та
24HK30B, 32HK30G, 32HK32G, 32FK30G, 40FK30G, 40FK32G, 42FK30G, 43UK30G, 43UK32G, 49UK30G, 50UK30G, 55UK30G,
55UC30G, 65UK30G.
2.3.3 Для активації Акції «KIVI TV безкоштовно на 6 місяців» Учаснику необхідно зайти на адресу в мережі Інтернет:
kivitv.kivi.ua
2.3.4. Ввести запитувані персональні дані і серійний номер Акційого товару в форматі «SEP2016-000123» або
"KIVI20100123456789"
2.3.5. Система надсилає Учаснику Акційну вигороду - унікальний промо-код на телефон шляхом СМС повідомлення та на
вказану електрону адресу при реєстрації.

2.3.6. Здійснити інсталяцію додатку "KIVI TV” c Play Market на телевізорі. Додаток "KIVI TV” може бути попередньо
інстальований Організатором в програмному забезпеченні Акційних Товарів в момент продажу або з моменту оновлення
програмного забезпечення Акційних Товарів.
2.3.7 Зареєструватися в додатку "KIVI TV”.
2.3.8 ввести номер телефону.
2.3.9. після цього пароль буде надіслано на вказаний Учасником телефонний номер шляхом СМС повідомлення.
2.3.10 Зайти в додаток «KIVI ТВ» і в особистому кабінеті в меню "Код ваучера" ввести отриманий згідно умов цієї Акції
промо-код.
2.4.Після закінчення періоду в 6 місяців від дня активації, Учаснику буде запропоновано перейти на один із тарифних планів
користування “KIVI TV”.
3. Надання інформації та Персональні Дані.

3.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку і безкоштовне використання
Персональних наданих ним даних Товариству з обмеженою відповідальністю “ БІГТРЕЙД “ (а саме даних, що не становлять
особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою надання Учаснику можливості
участі у Акції, реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення

заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними
цілями — для надсилання інформації та повідомлень, в. т.ч. таргетингової реклами про продукти та послуги «KIVI”™,
проведення статистичних досліджень і аналізу отриманих статистичних даних. Відповідно до положень абзацу четвертого
статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» згода Учасника на обробку його персональних даних надається при
реєстрації сайті http://kivitv.kivi.ua шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних
даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
3.1.1. У межах цієї Акції під «Персональними даними» розуміється персональна інформація, яку Учасник надає про себе при
створенні Профілю в додатку "KIVI TV”: і (або) в процесі використання сайту http://kivitv.kivi.ua та його суб-доменах,
зокрема, прізвище, ім'я, по батькові, контактні дані (e-mail, телефон), стандартні дані, які автоматично отримуються http / httpsсервером при доступі до сайту http://kivitv.kivi.ua та його суб-доменів / додатку "KIVI TV” та подальші дії Учасника (IPадреса хоста, вид операційної системи Учасника).
3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД" не повинно перевіряти достовірність інформації, що надається
Учасниками, і не здійснює контроль за дієздатністю Учасників.
3.3. Учасник погоджується з тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД" в процесі обробки персональних
даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання,
використання, передачу третім особам, в тому числі за межі України, знищення та інші дії.

3.4. Учасник погоджується з тим, що зазначені ним при реєстрації контактні дані (включаючи, але не обмежуючись
електронною поштою, номером телефону і т.д.) з моменту їх внесення на сайті http://kivitv.kivi.ua будуть автоматично
включені в систему розсилки новин про Організатора, його партнерів, включаючи рекламну та іншу інформацію.
3.5. Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД" застосовує розумні і достатні заходи для захисту персональних
даних Учасників від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу
до персональних даних. При цьому Учасник розуміє і погоджується, що в електронно-комунікаційних мережах не може бути
забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують.
3.6. Учасник погоджується з тим, що він надає згоду Товариству з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД " самостійно
встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови
дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних;
3.3. Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД" не зобов’язане повідомляти Учасника про передачу його
персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про володіння
вищезазначеним Товариством персональними даними, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та
осіб, яким передаються його персональні дані. Учасник має право запросити у Товариства з обмеженою відповідальністю
"БІГТРЕЙД" інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані.

3.5. Для перевірки факту покупки Акційного Товару Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД " має право
запросити документи\інформацію, чек про покупку Учасником Акційного Товару.
3.6. Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД " гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої
інформації, воно буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої
інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має
на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
3.7. Учасник приймає і погоджується, що Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД" ні за яких обставин не
повинно нести відповідальність за втрату і / або поширення персональних даних, якщо така втрата та / або розповсюдження
стали результатом дій, внаслідок провини або недбалості, третіх осіб.
4. Правові умови
4.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙ " не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що
надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі; не несе відповідальності і не робить виплат у разі
втрати будь- якої інформації, пов'язаної з сервісами інтернет – сайту, яка має цінність для Учасника Акції, якщо така втрата
сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п.; - не несе відповідальність за будь-які
витрати, втрати або збиток, пред'явлені даному Товариству, що мали місце в результаті зловживання сервісами інтернет-сайту
або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції;

4.2. Учасник Акції погоджується з тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД" не несе відповідальності
за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Товариство з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД" було
попереджене про можливість завдання збитків), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний
збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання додатку «KIVI ТВ» та інтернетсайту kivitv.kivi.ua, незаконного доступу до інформації, розміщеної на цьому сайті, її зміни і пересилання; поведінки
третіх осіб, що використовують цей сайт.
4.3. Товариство з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД " не несе відповідальності у разі виникнення форс- мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції,
блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Товариства
обставини.
4.4. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів цих Правил Товариство з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД"
має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до «KIVI ТВ» та інтернет – сайту Товариства kivitv.kivi.ua
відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів цього сайту.
4.5. Всі авторські права, права на використання торгівельних марок та інші права на інтелектуальну власність, належать
Товариству з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД ". Крім права використання додатку «KIVI ТВ» та інтернет - сайту
Товариства kivitv.kivi.ua, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням даного додатку
та інтернет - сайту, Учасники Акції не отримують.

4.6. Дозволяється друкувати\пересилати інформацію та зміст інтернет – сайту Товариства з обмеженою відповідальністю "
БІГТРЕЙД " тільки в особистих, некомерційних цілях.
5. Інші положення

5.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими
Правилами, остаточне рішення приймається Товариством з обмеженою відповідальністю " БІГТРЕЙД " відповідно до вимог
діючого законодавства України, є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.2. Участь, а також інші дії Учасника, пов'язані з Правилами проведення Акції, є підтвердженням того, що Учасник безумовно
та повністю погоджується з цими Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасником від виконання цих
Правил автоматично позбавляє його права на одержання Акційної винагороди.
5.4. Товариство з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД" не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними
Правилами та за інші обставини, не залежні від їх волі.
5.5. Під Дилерською Мережею Товариства з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД" в межах цієї Акції розуміються
інтернет-магазини rozetka.ua, 27.ua, f.ua, allo.ua національні мережі Алло, Фокстрот, Ельдорадо, Мойо, Комфі, Епіцентр, Нова
Лінія, Цитрус, а також магазини регіональної роздрібної мережі згідно таблиці нижче:

Магазин

Область

Місто

Адреса

Техномісто

Харківська

Лозова

Мікрорайон 5, буд 1

Всесвіт

Харківська

Лозова

вул. Павлоградська, 44

Техномісто

Харківська

Красноград

вул. Преображенська (Карла Маркса), 11

Всесвіт (Техномаркет)

Харківська

Красноград

вул. Полтавська, 91

Всесвіт

Харківська

Балаклія

вул. Центральна (Куйбишева), 4Б

Всесвіт (ПіК)

Харківська

Первомайськ

вул. Бугайченко, 23

Всесвіт (Явір)

Харківська

Лозова

вул. Грушевского (Коминтерна), 8

Всесвіт (Фаворіт)

Харківська

Лозова

Мікрорайон 4, буд 71

Техномісто

Харківська

Лозова

Мікрорайон 2, буд 16

Техномісто (Ювілейний)

Харківська

Лозова

б-р. Шевченко, 14

Техномісто

Харківська

Красноград

пл. Базарная, 89

Всесвіт

Харківська

Валки

вул. Г. Чернобыля (Совесткой Армии), 7

Всесвіт

Харківська

Барвенково

вул. Центральная (Ленина), 72

Всесвіт (Омега)

Харківська

Краснопавлівка

Мікрорайон, буд 1/А

Звонок

Сумська

Кролевець

пл. Миру, 6

Звонок

Полтавська

Лубни

пл. Ярмаркова, 2

Звонок

Сумська

Глухів

вул. Терещенків, 44

Звонок

Сумська

Конотоп

пр. Миру, 61

Звонок

Сумська

Білопілля

вул. 1 Травня, 5

Звонок

Чернігівська

Чернігів

пр-т. Миру, 49

Промелектроніка

Полтавська

Полтава

вул. Європейська, 66

Промелектроніка

Полтавська

Решетилівка

вул. Леніна, 1

Техномастер

Харківська

Харків

пр-т. Гагаріна, 20А

Телевізори

Сумська

Охтирка

пров. Харківський, 7

Магніт

Харківська

Вовчанськ

вул. Леніна, 72

Магелан

Сумська

Ромни

бул. Шевченко, 29А

КорсуньТехника

Черкаська

Шевченківський

вул. Шевченка, 35

ІваноМікрохвильовка

Франківська

Калуш

вул.Ринкова, 4

Атлант

Полтавська

Горишні Плавні

пр. Героїв Дніпра 19/11

Атлант

Полтавська

Кременчук

вул. Цюрупи, 35

Метелиця

Дніпропетровська Дніпро

вул. Марії Лисиченко, 5

Техноопт

Донецька

Маріуполь

вул. Перемоги, 21

Техноопт

Донецька

Маріуполь

Запорізьке шосе 2

Техноопт

Донецька

Маріуполь

вул. Миру, 149

Комфорт

Дніпропетровська Петропавлівка

вул. Червона, 81

Пінфок

Дніпропетровська Павлоград

вул. Центральна, 77

Візит

Херсонська

Нова Каховка

вул. Промислова, 67

Візит

Херсонська

Нова Каховка

вул. Історична, 2 (Новий магазин)

Візит

Херсонська

Нова Каховка

вул. Історична, 1Г

Візит

Херсонська

Каховка

Кооперативний провулок, 17

Візит

Херсонська

Береслав

вул. 1 Травня, 224

Світ Техніки

Херсонська

Нова Каховка

вул. Заводська, 14

Техномаркет

Херсонська

Нова Каховка

вул. Промислова, 7

Стінол

Одеська

Одеса

вул. Транспортна, 5

Екселент

Кировоградська

Кропівницький

вул. Евгена Маленюка, 1А

АВ Техніка

Дніпропетровська Кривий Ріг

вул. Олександра Поля, 44Б

33/2

Сумська

Шостка

вул. Свободи, 33/2

Ельмарт

Тернопільска

Тернопіль

вул. Шоптицького, 11

Ассоль

Черкаська

Золотоноша

вул. Шевченка, 72в

ПереяславАссоль

Київська

Хмельницький

вул. Б.Хмельницького, 102

Ассоль

Черкаська

Сміла

вул. Незалежності, 67г

Ассоль

Черкаська

Сміла

вул. Героїв Небесної Сотні, 1

Ассоль

Черкаська

Сміла

вул. Московська, 2a

Ассоль

Черкаська

Черкаси

вул. Смілянська, 44

Ассоль

Черкаська

Черкаси

вул. Сумгаїтська, 39

Чип сервис

Хмельницкая

Хмельницкий

Ст. Бандеры, 2А (ТРЦ "Оазис")

Чип сервис

Хмельницкая

Хмельницкий

вул. Соборна, 15

Чип сервис

Хмельницкая

Хмельницкий

вул. Подольська, 78

Чип сервис

Хмельницкая

Хмельницкий

вул. Свободи, 48
Староконстантинівське шосе, 2 / 1Б (ТЦ

Чип сервис

Хмельницкая

Хмельницкий

"Агора")

Чип сервис

Вінницька

Вінниця

пр. Юності, 43-А (ТК"Магігранд")

НовоградСпутник

Житомирская

Волинський

вул. Шевченко, 58

Електрон

Житомирская

Черняхів

вул. Коростинська, 3

Максімус

Вінницька

Тульчин

вул. Гагаріна, 2г

Люкс 2

Харківська

Шевченкове

вул. Шевченко, 18

Спутник

Харківська

Балаклія

вул. 1-го Травня, 30

Космос

Харківська

Балаклія

Центральна, 9а

Мир

Харківська

Балаклія

8 березня, 2а

Мелодия

Кировоградська

Світловодськ

Ленина, 59

АБТ Техника

Вінницька

Козятин

Героїв майдану(Леніна), 9

Чистий Дім

Сумська

Лебедин

вул. Карла Маркса, 33

Комхаус

Рівненська

Вараш

мікрорайон Перемоги, 10

Белгород33м2

Одеська

Дністровський

вул. Портова, 26

33м2

Запорізька

Василівка

вул. 40 років Перемоги, 5а

33м2

Миколаївська

Вознесенськ

вул. Київська, 242б

33м2

Херсонська

Генічеськ

вул. Свободи, 25

33м2

Херсонська

Гола пристань

вул. Центральна, 81-А

Иллічівськ
33м2

Одеська

(Чорноморськ)

33м2

Дніпропетровська Кривий Ріг

вул. Віталія Мотусевича, 4-А

33м2

Дніпропетровська Кривий Ріг

вул.Колачевського д81/1

33м2

Миколаївська

вул. Космонавтів, 81/2

33м2

Дніпропетровська Нікополь

вул. Першотравнева, 6/1

33м2

Херсонська

Нова Каховка

пр. Дніпровський, 1-М

33м2

Миколаївська

Первомайськ

с. Грушівка, вул Первомайська 70

33м2

Херсонська

Скадовськ

вул. В’ячеслав Чорновола, 107

33м2

Миколаївська

Снігурівка

вул. Суворова, 61-А

33м2

Запорізька

Токмак

вул. Гоголя, 65

Миколаїв

вул. Карла Маркса,4а

Цюрупинськ
33м2

Херсонська

(Олешки)

вул. В’ячеслав Чорновола, 101

33м2

Одеська

Южне

вул. Іванова, 9

33м2

Херсонська

смт. Новотроїцьке

вул. Гагаріна, 20

ПМП Техніка (ВінТех)

Вінницька

Вінниця

Хмельницке шосе, 145

ПМП Техніка

Вінницька

Вінниця

ул. Коцюбинского, 11

Вінницька

Вінниця

ул. Коцюбинского, 70

ПМП Техніка (ВінМаг - 1) Вінницька

Вінниця

вул. 600-річчя, 17

ПМП Техніка (ВінМаг - 2) Вінницька

Могилів-Подільский

вул. Стависька, 8

ПМП

Кам’янець-

ПМП

Техніка

(Техноярмарок)

Техніка

(Техноярмарок)

Хмельницька

Подільський

Вінницька

Тульчин

Вінницька

Гайсин

(Техноярмарок)

Вінницька

Бершадь

Элма Сервіс

Донецька

Краматорськ

ПМП

Техніка

(Техноярмарок)
ПМП

Техніка

(Техноярмарок)
ПМП

Техніка

вул. Гагаріна 42/1
вул. Гагаріна, 2
вул. 1-го Травня, 34
вул. Ю. Коваленка, 4
бул. Краматорський, 3

Элма Сервіс

Донецька

Ізюм

Соборна, 35

Элма Сервіс

Донецька

Слов’янськ

вул. Свободи, 5

Элма Сервіс

Донецька

Слов’янськ

вул. Центральна,59

КТС

Рівненська

Вараш

м-н. Будівельників, 48

КТС

Рівненська

Сарни

вул. Белгородська, 4

КТС

Рівненська

Рівне

вул. В.Чорновола, 17а

5.6. Товариство з обмеженою відповідальністю "БІГТРЕЙД" залишає за собою право вносити зміни до Умов акції "KIVI TV
безкоштовно на 6 місяців".
5.7. Питання, відгуки, пропозиції та зауваження щодо цих Умов прохання надсилати за наступною адресою електронної пошти
info@kivi.ua

