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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором та Замовником рекламної акції “Купуй фарби Kolorit Home - отримай 

шанс виграти 100000 грн на техніку для твого дома щомісяця” від ТОВ «Фарби Колорит» 

(надалі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарби Колорит», що 

знаходиться за адресою: (надалі – Організатор Акції). 

Виконавець: Фізична особа-підприємець ВАХІЛЬЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

адреса: 69106, м. Запоріжжя,вул. 12 квітня, буд. 78, кв 169.  

Партнер: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФІ ТРЕЙД»  
адреса: 49100, місто Дніпро, бульвар Слави, будинок 6 Б, кімната 413 
 
1.2. Учасником Акції (надалі Учасник) є особа яка є громадянином України, є 

дієздатною, досягла 18 років та в період проведення Акції купила продукцію ТМ Kolorit 

з акційним стікером, зареєструвалась в вайбер чат-боті Організатора та отримала свій 

персональний код учасника Акції.  

1.3. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій АР 

Крим, Донецької та Луганської областей, у всіх точках продажу продукції ТМ Kolorit за 

наявності акційної продукції (продукції зі стікерами на банках). (надалі – Територія 

проведення Акції).  



1.4. Акція триває з 16 вересня 2020 року до 15 листопада 2020  року включно, (надалі – 

«строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»). 

Останній день реєстрації участі в Акції – 15 листопада 2020 року о 23:59 (за київським 

часом). 

1.5. Ця Акція не є лотереєю та азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що 

проводиться на безоплатних засадах для учасників Акції, з метою популярізації бренду 

та рекламування Акційної продукції Організатора Акції. 

1.6. Змістом Акції є комплекс заходів, спрямованих на популяризацію товарів 

Організатора серед населення і підтримання інтересу споживачів до продукції, 

позначеної ТМ «Kolorit». 

Акційною продукцією Організатора Акції є продукція, що випускається Організатором 

Акції під торговою маркою «Kolorit», конкретний перелік якої наведена у пункті 3.1. цих 

Правил. 

1.7. Акція передбачає видачу її переможцям виграшів (призів), визначених цими 

Правилами. Переможці Акції визначаються відповідно до цих Правил. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Учасниками акції можуть стати громадяни України, які проживають на території 

проведення Акції, виконали усі умови Акції протягом строку проведення Акції, але не 

пізніше 23 год. 59 хв. (за київським часом) 15 листопада 2020 року, а також 

зареєструвались для участі в Акції відповідно до цих Правил. 

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: 

- особи, що не досягли 18 років, обмежено дієздатні і недієздатні особи, а також особи, 

які не є громадянами України; 

-  власники, працівники Організатора та Виконавця, члени їх сімей (чоловік/дружина, 

діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки); 

- власники та працівники партнерів та продавців партнерів Організатора і Виконавця, які 

причетні (залучені) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, 

брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки); 

- власники та працівники рекламних агентств Організатора і Виконавця, які причетні 

(залучені) до проведення Акції, та члени їх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 

мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки); 

- особи, які протягом строку проведення Акції не виконали умови  Акції відповідно до цих 

Правил. 



У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який 

критерій, передбачений вище в цьому пункті Правил, реєстрація в Акції такої особи 

скасовується Виконавцем, така особа не визнається переможцем і виграш (приз) такій 

особі не вручається. 

2.3. Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка відповідає визначеним цими 

Правилами вимогам, з моменту її реєстрації та отримання персонального номеру 

Учасника 

3. АКЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ 

3.1. Перелік і характеристика Акційної продукції. 

У Акції приймають участь інтер’єрні фарби Kolorit Home у тарі 4,5 л та 9л, а саме: Kolorit 

Legenda, Kolorit Dynasty, Kolorit Family, Kolorit Idol, Kolorit History та Kolorit Argentic. 

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Зареєструватися в акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, 

встановленим пунктом 2.1 цих Правил. 

4.2. Для реєстрації в Акції необхідно: 

4.2.1 придбати Акційну продукцію у будь-якій точці продажу, де є наявна продукція с 

Акційним стікером.  

4.2.2 Зберегти чек/підтвердження покупки для підтвердження факту купівлі товару в разі 

виграшу. 

4.2.3 Після покупки акційної продукції стерти захисну плівку на наклейці та дізнатися свій 

секретний код. 

4.2.4 Зареєструвати свій секретний код у чат-боті вайбер Організатора (посилання на 

чат-бот http://pipe.bot/link?bot=9805&lead=comp), 

4.2.5 Зареєструвати свої ПІБ та свій телефон, які є підтвердженням особи учасника. 

Номер учасника може бути зареєстровано для участі в Акції тільки один раз незалежно 

від кількості куплених продуктів у чеку.  

4.2.6 Під час реєстрації отримати персональний код учасника, який є підтвердженням 

Вашої участі у АкціЇ і буде брати участь у розіграші. 

 4.2.7. Запам’ятати номер та зберегти  чек/підтвердження та чекати розіграшу у період з 

00 годин 00 хвилин 00 секунд 16 вересня  2020  року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд  

16 листопада  2020 року 

4.3. Особа набуває статусу Учасника акції з моменту отримання унікального коду 

учасника у чат-боті Організатора акції.  

4.4. Реєстрація у Акції підтверджує згоду такої фізичної особи з умовами цих Правил. 

http://pipe.bot/link?bot=9805&lead=comp


4.5. Кожна особа має право взяти участь у Акції один раз, оскільки реєстрація йде за 

секретним кодом та номером телефону Учасника.  

4.6. Виконавець та (або) Організатор має право скасувати реєстрацію Учасника Акції або 

відмовити у здійсненні реєстрації, у випадку порушення такою особою цих Правил. 

4.7. Організатор та (або) Виконавець залишають за собою право скасовувати 

реєстрацію раніше зареєстрованих учасників у випадку, якщо Організатором та (або) 

Виконавцем було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення 

шахрайських дій (у тому числі неправомірного використання своїх повноважень тощо). 

4.8. Учасник Акції зобов'язаний зберігати чеки/підтвердження покупки, що 

підтверджують купівлю Акційної продукції в період проведення Акції  протягом усього 

строку проведення Акції та 20 (двадцяти) робочих днів після закінчення проведення 

Акції. Для отримання призів Учасник зобов’язаний пред’явити оригінал чеку, що 

підтверджує купівлю Акційної продукції в період проведення Акції.  

 

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ 

5.1. Під час проведення Акції розігруються такі виграші : 

  

ПРИЗ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 
ПРИЗІВ 

Сертифікат на купівлю побутової або іншої техніки у 
мережі першого омніканального рітейлера побутової 
техніки та електроніки в Україні COMFY суммою 100 
000 гривень. 
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 5.1.1 Під «сертифікат на купівлю побутової або іншої техніки у мережі першого 

омніканального рітейлера побутової техніки та електроніки в Україні COMFY суммою 100 

000 гривень» слід розуміти подарункову карту COMFY номіналом 100 000 гривень. 

5.2. Оподаткування виграшів (призів) здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. Розмір призів (виграшів) в цих Правилах зазначається після вирахування 

податку з доходів фізичних осіб та військового збору. 

5.3. Заміна призів на інше благо або на грошову винагороду не допускається. 

5.4. Кількість виграшів (призів), які розігруються в Акції, є обмеженою. Організатор має 

право за власним бажанням змінити кількість та/або суми виграшів (призів) шляхом 

внесення змін до цих Правил. 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТИ ПРИЗІВ 



6.1. Право на отримання виграшів (призів) набувають учасники Акції, які згідно із цими 

Правилами стали переможцями щомісячного розіграшу Акції. 

6.2. Порядок проведення щомісячного розіграшу Акції: 

6.2.1. 15 жовтня та 16 листопада Організатор на своїй сторінці у Instagram проводить 

розіграш у прямому ефірі 1 (одного) призу (сертифікату), серед зареєстрованих номерів 

учасників Акції. 

6.2.3. Для проведення щомісячного розіграшу формується база даних учасників, що 

зареєструвались в Акції та отримали свій номер учасника після реєстрації. 

До бази даних включаються зареєстровані секретні коди з акційних стікерів на продукції 

та наступна інформація: 

- ПІБ учасника акції. 

- контактний телефон Учасника акції 

- персональний номер учасника Акції, за яким буде відбуватися розіграш призів. 

Серед кожної бази даних щомісячного розіграшу за допомогою програмного 

забезпечення https://lizaonair.com/giveaway/?lang=ru (за принципом випадковості) 

визначаються учасники Акції, а саме їх персональних номер учасника, які набули права 

на отримання призу у щомісячному розіграші, а саме: 

- серед всієї бази даних щомісяного розіграшу визначається 1 (один) учасник Акції та 2 

(два) резервних, які набувають право на приз. 

6.2.4. Для кожного щомісячного розіграшу формується нова база даних. Унікальні 

номери  учасників Акції з одного щомісячного розіграшу переносяться до наступного 

розіграшу, окрім випадків, якщо цей код було визначено виграшним у щомісячному 

розіграші. 

Персональний номер та Учасник, який отримав цей номер, виключається із відповідної 

бази даних наступного розіграшу у випадку визначення його номеру як виграшного у 

першому розіграші, та не бере участі в будь-якому наступному розіграші данної Акції. 

6.2.5.Після проведення розіграшу  Виконавець публікує в день проведення розіграшу в  

публікації соціальної мережі  Instagram( https://www.instagram.com/kolorit.ukraine/)  та 

Facebook (https://www.facebook.com/kolorit.ukraine/)  від офіційної сторінки Організатора 

акції  відео і/або фото з результатами розіграшу. 

6.2.7. У випадку неможливості визначення переможця щомісячного розіграшу з причин, 

що не залежать від Організатора та Виконавця, такі призи не переносяться до 

наступного розіграшу. Призи, які не були розіграні у щомісячному розіграші не 

переносяться на будь-який інший розіграш і анулюються. 

6.2.8. Учасник Акції, що був визначений першим під час проведення розіграшу Акції, 

набуває право на отримання призу (далі – «Переможець розіграшу Акції»). Переможець 

https://www.instagram.com/kolorit.ukraine/
https://www.facebook.com/kolorit.ukraine/


розіграшу Акції може отримати приз у випадку виконання ним усіх умов, визначених 

цими Правилами для отримання такого призу та тільки  після підтвердження купівлі 

акційного товару. 

6.2.9. Учасники Акції,  що були визначені другим і  третім  під час проведення розіграшу 

Акції, є резервними переможцями Акції. Резервним переможцем Акції можуть бути 

особи, які виконали усі умови цих Правил. 

6.2.10. Учасник Акції, що був визначений другим під час проведення розіграшу (далі – 

Перший резервний переможець розіграшу Акції) набуває право на отримання призу у 

випадку: 

1)відмови Переможця розіграшу Акції від отримання призу; 

2)неможливості вручення Переможцю розіграшу Акції призу з причин, які не залежать 

від Організатора та (або) Виконавця Акції; 

3)невиконання Переможцем розіграшу Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для 

участі в цьому розіграші та для отримання призу, або якщо учасник не зміг підтвердити 

купівлю акційного товару чеком або іншим документом, що підтверджує купівлю. 

4)не набуття права на отримання Головного призу Переможцем розіграшу Акції з 

причин, передбачених пунктом 6.4 цих Правил. 

У випадку настання принаймні однієї із зазначених у цьому пункті обставин Перший 

резервний переможець розіграшу Акції набуває статусу Переможця розіграшу Акції та 

право на отримання призу за умови його відповідності цим Правилам. 

6.2.11. Учасник Акції, що був визначений третім під час проведення розіграшу (далі - 

Другий резервний переможець розіграшу Акції) набуває право на отримання призу у 

випадку: 

1) відмови Переможця розіграшу Акції та Першого резервного переможця розіграшу 

Акції від отримання призу; 

2)неможливості вручення Переможцю розіграшу Акції та Першому резервному 

переможцю розіграшу Акції призу з причин, які не залежать від Організатора та (або) 

Виконавця Акції; 

3)невиконання Переможцем розіграшу Акції та Першим резервним переможцем 

розіграшу Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для 

отримання призу, або якщо учасники не змогли підтвердити купівлю акційного товару 

чеком або іншим документом, що підтверджує купівлю. 

4)не набуття права на отримання призу Переможцем розіграшу Акції та Першим 

резервним переможцем розіграшу Акції з причин, передбачених пунктом 6.4 цих 

Правил. 



У випадку настання принаймні однієї із зазначених у цьому пункті обставин Другий 

резервний переможець розіграшу Акції набуває статусу Переможця розіграшу Акції та 

право на отримання призу. 

6.2.12. Виконавець та (або) Організатор має право запропонувати учаснику Акції, який 

відповідно до цих Правил набув право на отримання призу, прибути до центрального 

офісу або офіційної точки продажу, запропонованної Організатором  для вручення призу 

та фотографування такого учасника з директором Організатора та дачі інтерв’ю. 

6.3. Результати розіграшу після підтвердження переможця розіграшу є остаточними і не 

підлягають перегляду. 

6.4. Учасники, які набули право на отримання одного із призів, передбачених цими 

Правилами, протягом 3-х робочих днів повідомляються про перемогу повідомленням у 

чат-боті Організатора  Акції та за номером телефону, вказаним при реєстрації. 

6.5.  У випадку, якщо переможець, який набув право на отримання призу, протягом 14-

ти робочих днів з моменту направлення йому повідомлення про перемогу не надасть 

копії (скан-копії) документів, передбачених п. 6.6 цих Правил, він позбавляється права 

на отримання відповідного виграшу (призу). 

6.6. Учасник, який отримав право на одержання щомісячного призу направляє 

Організатору  Акції в чат-бот  Організатора Акції: 

- копію (скан-копію) дійсного паспорту громадянина України (чи іншого дійсного 

документа, який підтверджує громадянство України); 

- копію (скан/фото) чеку або іншого документу, що підтверджує купівлю акційного товару. 

Учасник Акції, який став переможцем розіграшу зобов'язаний надати Організатору або 

Виконавцю на їх запит оригінал чеку/ іншого документу, що підтверджує купівлю 

акційного товару, а також показати свій персональний номер учасника у чат-боті вайбер 

Організатора Акції у своєму телефоні.  

6.7. Переможець розіграшу Акції, отримує приз в Офісі або в офіційній точці продажу, 

запропонованної Організатором Акції. (м. Київ). 

6.8. Призи  вручаються  переможцям Акції протягом 30 (тридцяти) робочих днів після 

отримання Виконавцем копій (скан-копій) документів, перелік яких визначено у пункті 6.6. 

цих Правил. 

6.9. Виконавець має право відмовити у виплаті щомісячного призу, у випадку ненадання 

учасником Акції, який згідно з цими Правилами набув права на отримання призу, 

документів, визначених п. 6.6 цих Правил, надання неповної та недостовірної інформації 

про себе, а також не надання іншої інформації та документів, передбачених чинним 

законодавством України. 

6.10. Право на отримання призу не може бути передано учасником Акції третій особі. 



6.11. Виконавець та (або) Організатор Акції залишають за собою право призупиняти 

видачу або відмовляти у видачі призу (-ів) учаснику Акції у випадку, якщо такий учасник 

порушив положення цих Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 

6.12. Подарункову карту COMFY можна використати в мережі супермаркетів побутової 

техніки та електроніки COMFY.  

Строк дії Подарункової карти COMFY  становить один рік з моменту її активації. 

Подарункова карта COMFY поверненню та/або обміну на грошові кошти не підлягає. 

На товари, що придбаються з використанням Подарункової карти COMFY не 

розповсюджуються будь-які знижки, що застосовуються в мережі супермаркетів 

побутової техніки та електроніки «COMFY», а саме: акційні та інші знижки на товари 

(вказані на ціннику товару, самому товарі та/або будь яким іншим засобом), а також 

система знижок, що надається по дисконтних і накопичувальних картах мережі 

супермаркетів побутової техніки та електроніки «COMFY».  

Подарункова карта COMFY може бути використана для сплати початкового внеску при 

придбанні товарів у кредит.  

Гарантійне обслуговування, обмін і повернення товарів придбаних з використанням 

Подарункової карти COMFY, здійснюється в загальному порядку, передбаченому 

чинним в Україні законодавством. При поверненні клієнтом товару кошти за нього 

повертаються на нову Подарункову картку «COMFY». 

При втраті або крадіжці Подарункової карти COMFY остання не відновлюється. Власник 

не несе відповідальності за несанкціоноване використання Подарункової карти COMFY, 

оскільки Подарункова карта COMFY обслуговується в режимі «на пред’явника».  

Отримати інформацію про строк дії та/або номінал Подарункової карти COMFY  та   

ознайомитися більш детально з правилами використання Подарункової карти COMFY 

можна за номером 0-800-303-505 або за посиланням  https://comfy.ua/gift_card.html. 

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Ці Правила Акції розміщуються у чат-боті Організатора за  посиланням  

http://pipe.bot/link?bot=9805&lead=comp. 

7.2. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим 

їхнім розміщенням на офіційному акаунті Організатора у соціальній мережі Facebook або 

Instagram. 

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне 

рішення приймається Організатором Акції. 

https://comfy.ua/gift_card.html
http://pipe.bot/link?bot=9805&lead=comp


7.4. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої 

учасниками Акції інформації щодо контактів з ними. 

7.5. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності за використання виграшів 

(призів) після їх одержання учасниками Акції. 

7.6. Організатор та (або) Виконавець не вступає у суперечки між учасниками Акції 

відносно визначення претендентів на отримання призів та не несе відповідальності з 

приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання призів. 

7.7. Організатор Акції залишає за собою право змінити строк проведення Акції, про що 

повідомляє на офіційному акаунті Організатора у соціальній мережі Facebook або 

Instagram. 

 7.8.  Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на 

передачу, збір, обробку і використання його персональних даних, безкоштовне 

використання наданої ним інформації, його особистих даних 

Організатором/Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, 

що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), 

зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, номеру телефону, 

фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, 

в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, 

будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, розповсюдження в 

мережі Інтернет а також для надсилання інформації за допомогою SMS-повідомлень на 

номери телефонів та/або адреси, вказані учасником Акції при реєстрації, повідомлень 

(в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та 

способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео - та 

фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції 

та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого 

відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих ними Призів 

Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у 

зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю. Надання 

такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та 

Закону України «Про захист персональних даних». 

7.9. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, 

а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони 

до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з 

умовами цих Правил та з умовами правил використання Подарункової карти COMFY та 

зобов’язуються їх виконувати.   

7.10. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом 

Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. 

Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів 

поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та 

інших служб, що залучені в рамках Акції. 



7.11. Організатор/Виконавець Акції та/або залучені ними треті особи не несуть 

відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, 

пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора/Виконавця Акції та/або залучених ним третіх осіб обставини. 

 

 

 


