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Правила участі у розіграші 3 х iPhone 12 Pro Max 128GB 
графітового кольору  

1. Цей документ (надалі – «Умови») встановлює та визначає правила та умови 

рекламної кампанії "Розіграш 3 × iPhone 12 Pro Max 128GB графітового кольору" 

(надалі – «Кампанія» або « Розіграш») проведеної на www.kodino.com та 

www.slevovekody.cz (надалі – Веб). 

2. Організатором розіграшу є KINTARO СРО., Балбінова 529/1, 120 00 Прага - Віногради, 

Ідентифікаційний номер: 04701798. Компанія ведеться Міським судом у Празі під 

номером справи: C 252323 (надалі – «Організатор»). Контакт організатора: 

info@kodino.com. 

3. Кампанія розпочинається 1 листопада 2020 о 00:01 та закінчується 13 грудня 2020 о 

23:59 (надалі «Період проведення розіграшу»). 

4. Предметом виграшу у Розіграші є три (3) одиниці мобільних телефонів iPhone 12 Pro 

Max 128GB графітового кольору (надалі «Виграш»). 

5. Учасником Кампанії (надалі Учасник) є фізична особа, якій виповнилось 18 років, яка 

водночас виконає всі встановлені умови участі у Розіграші, зокрема:  

a. В момент закінчення Кампанії є громадянином Чеської Республіки, Словацької 

Республіки, Угорщини, Росії, України, Казахстану, Білорусії, Великобританії, 

Канади, Італії чи Іспанії. 

b. В Період проведення розіграшу публічно поширить посилання на Веб у 

соціальних мережах Facebook, Twitter, Instagram, VKontakte, Pinterest, Youtube 

(надалі «Соціальні мережі) і інформацію доповнить хештегом #BlackKodino 

(надалі: «Посилання»). 

c. Посилання має бути у Соціальних мережах публічно видимим та доступним 

весь час у Період проведення розіграшу аж до його закінчення. 

d. Виконає всі наступні умови, встановлені Організатором 

6. Кожен Учасник може взяти участь у Розіграші необмежену кількість разів за 

допомогою поширення посилання на одній або більше Соціальних мережах.  

7. Переможця Розіграшу визначить Організатор методом жеребкування зі всіх 

Учасників в терміні чотирнадцяти (14) днів після закінчення Періоду проведення 

розіграшу. 

8. Кожен учасник може отримати максимально один Виграш. У випадку випадання 

одного і того ж учасника два рази буде проведено додаткове жеребкування. 

9. Переможець повинен до семи (7) днів від доставки Виграшу надіслати Організатору 

фотографію переможця з Виграшем. При невиконанні цієї умови право на Виграш 
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скасовується і переможець повинен за власні кошти надіслати Виграш назад 

Організатору. 

10. Учасник Кампанії, у випадку перемоги, дає організатору дозвіл на поширення його 

особистих даних, а саме: імені, прізвища та місця проживання, спільно з 

фотографією на Kodino.com, на SlevoveKody.cz та на соціальних мережах 

Організатора. 

11. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь у Розіграші: 

 — працівники або особи, що мають подібне відношення до Організатора чи до осіб 

або організацій, які співпрацювали з Організатором при підготовці Розіграшу. Також 

не мають права брати участь у розіграші особи, що мають близьке відношення до 

осіб, згаданих у попередньому реченні у значенні § 22 OZ, тобто особливо найближчі 

родичі, брати, сестри, дружина, чоловік чи партнери і також інші особи, що є 

близькими друзями осіб, згаданих у попередньому реченні. 

12. Винагорода буде передана Переможцю до 2 місяців після закінчення Розіграшу. 

Отримання Виграшу Переможець підтвердить Організатору своїм підписом. 

Учасники беруть до уваги той факт, що на видачу Виграшу немає правного права і не 

можна з успіхом домогтися його у суді Чеської Республіки.  

13. У випадку рекламації чи претензій до даного Розіграшу, остаточне рішення приймає 

Організатор.  

14. Організатор залишає за собою право без компенсації скасувати даний Розіграш, 

відкласти його, відмінити, односторонньо змінити, відредагувати або доповнити 

Умови протягом усього Періоду проведення Розіграшу, таким чином, що надасть 

публічний доступ до цієї інформації на веб-сторінці www.kodino.com, де завжди 

доступні дійсні умови Розіграшу.  

15. У випадку розбіжностей в Умовах Розіграшу, визначаюче формулювання 

опубліковане у чеській мовній версії.  

 

Прага 1 листопада 2020 
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