
 
Офіційні Правила та Умови Рекламної Акції «Підпишіться та виграйте суперпризи»  

(надалі – «Правила» та «Акція») 
 

1. Організатор Акції, територія і строк (термін) проведення Акції 

1.1. Організатором Акції є ТОВ з іі «Данфосс ТОВ», (надалі – «Організатор Акції»). 
 
1.2. Акція є рекламною кампанією, спрямованої на популяризацію продукції торгової марки DEVI, яка 
проводиться в мережі торгових точок офіційних дилерів DEVI (ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»), в яких 
представлена відповідна продукція ТМ DEVI по всій території України. Інформацію щодо адрес 
торгових точок дилерів DEVI розміщено на сайті: www.devi.ua. 

1.3. Акція проводиться з 1 листопада 2011 по 1 травня 2012 р. (включно) (надалі – «Строк 
проведення Акції» або «Тривалість Акції»).  

1.4. До участі в Акції приймаються лоти, заповнені належним чином. Лот являє собою нижню частину 
сторінки ліфлету, що знаходиться всередині кожної коробки з акційною продукцією, яку купує учасник 
Акції. Надсилаючи лот на адресу Організатора Учасник Акції автоматично підписується на 
інформаційну розсилку DEVI та отримує право на участь у жеребкуваннях. 

2. Терміни 

2.1. В даних Правилах терміни використовуються у наступних значеннях: 

Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам п.3.1, виконала всі вимоги даних Правил Акції, 
та ідентифікується по ПІБ, адресі електронної пошти та номеру мобільного телефону. 
Організатор Акції – ТОВ з іі «Данфосс ТОВ». 
Лот - нижня частина сторінки ліфлету, що знаходиться всередині кожної коробки з акційною 
продукцією, яку купує учасник Акції. 
3. Участь в Акції 

3.1. Учасником Акції може бути будь-який дієздатний громадянин України, якому на момент 
проведення Акції вже виповнилося 18 років, та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в 
Акції, зазначені в цих Правилах (далі – «Учасник» або «Учасники»). 
Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
1) працівники та представники Організатора Акції, та будь-яких інших компаній, які беруть участь в 
підготовці та проведенні Акції; 
2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.3.1. цих Правил, а також найближчі родичі 
(дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба); 
3) Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років. 
 
3.2. Продукція, яка бере участь в Акції (далі за текстом - «Акційна продукція»):  

№ Назва товару Код товару 

 Нагрівальний кабель DEVIflex
TM

 двожильний для покрівель, жолобів і 
водостоків  

1 DTCE-30 (230V) 89 845 995 

2 DTCE-30 (230V) 89 846 000 

3 DTCE-30 (230V) 89 846 002 

4 DTCE-30 (230V) 89 846 004 

5 DTCE-30 (230V) 89 846 006 

6 DTCE-30 (230V) 89 846 008 

7 DTCE-30 (230V) 89 846 010 

8 DTCE-30 (230V) 89 846 012 

9 DTCE-30 (230V) 89 846 014 

10 DTCE-30 (230V) 89 846 016 

11 DTCE-30 (230V) 89 846 018 

12 DTCE-30 (230V) 89 846 020 

13 DTCE-30 (230V) 89 846 022 

14 DTCE-30 (230V) 89 846 024 

15 DTCE-30 (230V) 89 846 026 

16 DTCE-30 (230V) 89 846 028 

17 DTCE-30 (230V) 89 846 030 

18 DTCE-30 (230V) 89 846 032 
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19 DTCE-30 (400V) 89 845 996 

20 DTCE-30 (400V) 89 846 050 

21 DTCE-30 (400V) 89 846 053 

22 DTCE-30 (400V) 89 846 056 

23 DTCE-30 (400V) 89 846 060 

24 DTCE-30 (400V) 89 846 062 

25 DTCE-30 (400V) 89 846 063 

26 DTCE-30 (400V) 89 846 065 

27 DTCE-30 (400V) 89 846 067 

28 DTCE-20 (230V) 14 0F1 116 

29 DTCE-20 (230V) 83 902 100 

30 DTCE-20 (230V) 14 0F1 117 

31 DTCE-20 (230V) 83 902 101 

32 DTCE-20 (230V) 14 0F1 118 

33 DTCE-20 (230V) 83 902 102 

34 DTCE-20 (230V) 83 902 103 

35 DTCE-20 (230V) 83 902 104 

36 DTCE-20 (230V) 83 902 105 

37 DTCE-20 (230V) 83 902 106 

38 DTCE-20 (230V) 83 902 107 

39 DTCE-20 (230V) 14 0F1 119 

40 DTCE-20 (230V) 83 902 108 

41 DTCE-20 (230V) 83 902 109 

42 DTCE-20 (230V) 83 902 110 

43 DTCE-20 (230V) 83 902 111 

44 DTCE-20 (400V) 83 902 112 

45 DTCE-20 (400V) 83 902 113 

46 DTCE-20 (400V) 83 902 114 

47 DTCE-20 (400V) 83 902 115 

48 DTCE-20 (400V) 83 902 116 

49 DTCE-20 (400V) 83 902 117 

50 DTCE-20 (400V) 83 902 118 

51 DTCE-20 (400V) 83 902 119 

52 DTCE-20 (400V) 83 902 120 

53 DTCE-20 (400V) 83 902 121 

54 DTCE-20 (400V) 83 902 122 

 Нагрівальний мат DEVIflex
TM

 двожильний для встановлення в асфальт  

55 DTIK-300  83 900 162 

56 DTIK-300  83 900 163 

57 DTIK-300 83 900 164 

58 DTIK-300 83 900 165 

59 DTIK-300 83 900 166 

60 DTIK-300 83 900 167 

61 DTIK-300 83 900 168 

62 DTIK-300 83 900 169 

63 DTIK-300 83 900 170 

64 DTIK-300 83 900 171 

65 DTIK-300 83 900 172 

66 DTIK-300 83 900 173 

67 DTIK-300 83 900 174 



68 DTIK-300 83 900 175 

69 DTIK-300 83 900 176 

70 DTIK-300 83 900 177 

71 DTIK-300 83 900 178 

 Нагрівальний кабель DEVIflex
TM

 двожильний для встановлення в асфальт  

72 DTIK-30 83 900 200 

73 DTIK-30 83 900 201 

74 DTIK-30 83 900 202 

75 DTIK-30 83 900 203 

76 DTIK-30 83 900 204 

77 DTIK-30 83 900 205 

78 DTIK-30 83 900 206 

79 DTIK-30 83 900 207 

80 DTIK-30 83 900 208 

81 Терморегулятор для систем сніготанення двозонний з датчиками вологості 
Devireg

TM
850III + ИП24В 14 0F1 085 

82 Терморегулятор герметичний з розширеним температурним діапазоном 
Devireg

TM
 610 14 0F1 080 

83 Терморегулятор електронний для встановлення на шину DIN Devireg
TM

 330 14 0F1 070 

84 Терморегулятор електронний для встановлення на шину DIN з можливістю 
встановлення діапазона температур Devireg

TM
 316 14 0F1 075 

 
3.3. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 3.1 даних Правил, 
необхідно:  
а) придбати Акційну продукцію в мережі торгових точок офіційних дилерів DEVI на будь-яку суму в 
Акційний період; 
б) заповнити нижню частину сторінки ліфлету -  «лот»; 
в) надіслати лот на адресу представництва DEVI в Україні ТОВ з іі «Данфосс ТОВ» (а/с 168, 04080, м. 
Київ, Україна), вказану на лоті. 
У лоті повинні бути заповнені усі поля, за правильність та точність заповнення лоту відповідальність 
несе особа, яка бажає стати Учасником Акції. Нерозбірливе заповнення лоту означає його 
незаповнення.  
3.4. Кожна особа, яка протягом періоду Акції відправила лот, автоматично підписується на 
інформаційну розсилку DEVI та отримує право  взяти участь у розіграшах, що відбуваються 01/12/11, 
01/02/12 та 01/05/12. 
Кількість лотів, які може направити одна особа, не обмежується. Кожен лот бере участь у кожному з 
трьох розіграшів. 
 
3.5. Організатор Акції не несе відповідальності за несвоєчасне надходження або ненадходження лоту, 
що трапилось не з вини Організатора. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів 
зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок яких відправлення лоту не відбулося або відбулося із 
запізненням. 
 
3.6.  Учасник Акції зобов’язаний зберігати товарний чек, із зафіксованим у ньому фактом купівлі 
Акційної продукції та часом такої купівлі, до проведення визначення Переможців Акції на умовах, 
зазначених в цих Правилах. 
 
4. Заохочення Акції. 

4.1. Рекламно-заохочувальний фонд Акції складає: 
4.1.1. Фірмовий футбольний м’яч – 20 шт. 
4.1.2. LED – телевізор Samsung з плоским екраном діагоналлю 40 дюймів – 1 шт. 
4.1.3. Повністю сплачена путівка на двох осіб до м. Гданськ, Польща, на семінар DEVI (21-23 червня 
2012 року) і квитки на визначне спортивне змагання, що відбудеться у Гданську 22 червня 2012 року 
(надалі також – «Путівка та Квитки»). 

4.2.  Заохочення обміну та поверненню не підлягають.  
 
4.3. Відповідальність за нарахування та сплату всіх податків, пов`язаних з врученням Заохочень 
учасникам, які мають право на їх отримання, несе Організатор Акції.  

5. Порядок визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції. 

5.1. Учасники, що мають право на отримання Заохочення Акції визначаються під час проведення 
розіграшів у вигляді жеребкувань в офісі ТОВ з іі «Данфосс ТОВ». 



5.2. Дати проведення жеребкувань в офісі ТОВ з іі «Данфосс ТОВ»: 
5.2.1. 01 грудня 2011 року – розіграш 20 футбольних м’ячів. 
5.2.2. 01 лютого 2012 року – розіграш LED – телевізора Samsung з плоским екраном діагоналлю 40 
дюймів. 
5.2.3. 01 травня 2012 року – розіграш повністю сплаченої путівки на двох осіб до м. Гданськ, Польща, 
на семінар DEVI (21-23 червня 2012 року) і квитки на визначне спортивне змагання, що відбудеться у 
м. Гданську, Польща, 22 червня 2012 року. 
 
5.3. Визначення учасників, що мають право на отримання Заохочень Акції відбувається силами 
Організатора Акції, який утворює із своїх працівників Спостережну Комісію, шляхом проведення 
жеребкування – витягуванням членом Спостережної Комісії лоту з лототрону, в який поміщено усі 
надіслані учасниками Акції лоти. Результати жеребкування оформляються протоколом, який 
підписують члени Комісії.  

 
При проведенні визначення Учасника Акції, який має право на отримання Головного призу, 
складається протокол, в якому окрім 1 (одного) Учасника Акції, також зазначається 1 (один) 
додатковий претендент, визначений на умовах п.5.3. цих Правил, на випадок, якщо обраний Учасник 
Акції, який має право на отримання даного Заохочення Акції, втратить право на отримання 
Заохочення із будь-яких причин 

 
5.4. Учасники Акції, які за результатами Процедури визначення Учасників Акції  мають право на 
отримання Заохочень Акції, будуть сповіщені про це за допомогою SMS-повідомлення, надісланого на 
номер телефону, зазначений у лоті, наступного змісту: Vitaiemo! Vy staly peremozhtsem Aktsii DEVI i 
vyhraly podorozh do Polschi 21-23 chervnya 2012 roku. Chekaite na dzvinok orhanizatora protiahom 
tyzhnia. Заохочення будуть надіслані Учасникам Акції, які мають право на їх отримання на адресу, 
повідомлену Учасником протягом телефонної розмови з Організатором. 
 
5.5. Інформація про Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень буде опублікована на 
сайті  www.devi.ua протягом тижня після проведення кожного з трьох розіграшів.  

5.6. Результати Процедур Визначення Учасника Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, 
є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор Акції  гарантує об'єктивність Процедур 
проведення визначення  Учасників, які мають право на отримання Заохочень Акції.  

5.7. Грошові еквіваленти Заохочень не виплачуються. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися 
від їх зображень на рекламних матеріалах та не відповідати сподіванням Учасників. 

5.8. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати проведення визначення Учасників Акції, які мають 
право на отримання Заохочень Акції, Організатор Акції телефонує кожному Учаснику Акції, який має 
право на отримання Заохочення за номером телефону, вказаним Учасником Акції на лоті, та 
повідомляє йому про необхідність надати для оформлення отримання Призів Акції протягом  5  днів 
документи та дані, а саме:  

5.8.1. Учасник, Акції, який має право на отримання одного із Призів Акції повинен направити 
Організатору Акції (на електронну адресу gd@de-vi.com або факсом за телефоном +38 044 461-87-02 
або поштою на адресу представництва DEVI в Україні: ТОВ з іі «Данфосс ТОВ», а/с 168, 04080, м. 
Київ, Україна):  

копію чеку на придбання Акційної продукції; 

копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, 
сторінку з пропискою (реєстрацією));   

копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера. 
 
5.8.2 Учасник акції, який має право на отримання Головного Призу Акції, крім документів, визначених 
п.5.8.1 Правил, направляє Організатору копію свого паспорта Громадянина України для виїзду за 
кордон та копію паспорта Громадянина України для виїзду за кордон особи, яку він обирає на власний 
розсуд.  

 

5.9. Учасник, котрий був визначений у встановленому цими Правилами порядку Учасником Акції, який 
має право на отримання Заохочення Акції – поїздки до м. Гданськ, Польща, на семінар DEVI (21-23 
червня 2012 року) і квитки на визначне спортивне змагання, що відбудеться у Гданську 22 червня 
2012 року, але з причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних 
від Організатора Акції, не може бути повідомлений  про умови отримання даного Заохочення Акції до 
строку, зазначеного в п.5.8. цих Правил, з моменту визначення Учасника Акції, що має право на 
отримання даного Заохочення Акції, автоматично позбувається права отримати таке Заохочення 
Акції. В такому випадку, таке Заохочення Акції може отримати Учасник Акції, визначений додатковим 
претендентом на Заохочення Акції, згідно п. 5.9. Правил (за умови виконання ним цих Правил). Також 
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позбувається права на отримання даного Заохочення Учасник Акції, який не пред’явить оригінал чеку, 
що підтверджує придбання Акційної продукції. 

6. Порядок і термін отримання Заохочень 
 
6.1. Фірмові футбольні м’ячі Учасникам Акції, які мають право на їх отримання, Організатор надсилає 
кур’єрською службою протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання копій документів, визначених в 
п.5.8.1 Правил. 
 
6.2  LED-телевізор а також Головний приз Акції – Путівка та Квитки, вручаються особисто Учасникам 
Акції, які виграли право на їх отримання, в місті Києві за адресою, вказаною Організатором додатково. 
Для отримання даних призів Учасник Акції повинен пред’явити Організатору оригінали документів, 
визначених в п.п. 5.8.1 та п.п. 5.8.2 Правил.  
Проїзд до/з м. Києва та перебування протягом строку підписання угоди та отримання призу 
оплачується Учасником Акції самостійно.    
 
6.3 З моменту отримання Заохочення  Учасником Акції, що має право на отримання Заохочення, 
Організатор не несе відповідальності за подальше використання Заохочення, а також за неможливість 
скористатися ним. 
 
6.4.  У випадку письмової відмови від Заохочення  з боку Учасника Акції, що має право на отримання 
Заохочення, Організатор за своїм розсудом визначає спосіб розпорядження таким Заохоченням. 
 
6.5. Якщо Учасник Акції, який має право на отримання Путівки та Квитків не надіслав  хоча б одного із 
вказаних у п.п. 5.8.1 та п.п.5.8.2 Правил документів у встановлений строк або не пред’явив оригінали 
цих документів в момент вручення Призу,  він втрачає права на отримання цього Призу. 

7. Обмеження  
 
7.1. Відповідальність Організатора Акції  не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних 
у даних Правилах.  

7.2. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 
законодавстві, збої у мережах мобільних та Інтернет операторів, електромережах,  що діють на 
території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин.  

7.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення учасником Акції 
з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, 
ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасниками Акції були вказані невірно 
та/або нерозбірливо, або змінено тощо, так само як і у випадку неотримання від осіб, визнаних 
Власниками Заохочень Акції, копій документів, вказаних в п.6.3. даних Правил, або неотримання 
Заохочень було зумовлено помилками поштової служби,. При цьому такі власники Заохочень Акції не 
мають права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманих 
учасниками Акції Заохочень. 

7.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки, стосовно визнання будь-яких осіб 
Учасниками/Власниками Заохочень Акції і прав на їх отримання Заохочень. Організатор Акції не бере 
на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора 
Акції щодо визначення власників Заохочень є остаточними і не підлягають оскарженню. 

7.6. Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику у видачі Заохочення, якщо у 
Організатора виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення 
Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

8.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою 
розміщення на Інтернет-сайті www.devi.ua. 

8.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Організатором 
Акції та розміщення на Інтернет-сайті www.devi.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 
моменту розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями 
до цих Правил. 

9. Надання інформації 

9.1. Організатор Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він 
буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканості особистої 
інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і 
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надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним 
законодавством України.  

9.2. Беручи участь у Акції, кожен особа  тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої 
інформації Організатором Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не 
суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на 
отримання учасником Акції SMS-повідомлень про інші акції Організатора. 

9.3 Особа, яка брала участь у Акції та за результатами розіграшу стала власником Призу Акції 
підтверджує свою згоду на безоплатне використання її номеру мобільного телефону, імені, прізвища, 
фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів з рекламною метою, у тому числі право публікації її номеру 
мобільного телефону, імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-  
та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого 
використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором Акції та/або 
третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного 
Кодексу України.  

10. Інші положення 

10.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, 
не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно 
до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не 
підлягає оскарженню.  

10.2. Інформація, надіслана Учасниками Акції, переходить у власність Організатора Акції і не 
повертається Учасникам Акції. Учасник Акції, беручи участь у Акції, тим самим надає згоду на це. 

10.3. Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і повну згоду з ними, 
надіславши лот на адресу Організатора до представництва DEVI в Україні ТОВ з іі «Данфосс ТОВ» 
(а/с 168, 04080, м. Київ, Україна) відповідно до цих Правил. Порушення Учасником Акції цих Правил 
Акції або відмова Учасника Акції від виконання цих Правил, надання недостовірної інформації 
автоматично позбавляє його права на одержання Заохочень. 

 


