
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ “Комплект у подарунок” 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цими Правилами визначається порядок та умови проведення Акції «Комплект у 

подарунок». Участь в Акції безкоштовна. Програма не є азартною грою і не може бути 

використана в будь-якій формі азартних ігор. 

1.2. Акція «Комплект у подарунок» - акція, що проводиться по всій мережі ТМ 

Franttini, що розташовані за адресами:  

м. Київ, ТРЦ Gulliver (другий поверх), пл. Спортивна, 1А 

м. Київ, ТРЦ Ocean Plaza (нульовий поверх), вул. Антоновича, 176 

м. Київ, ТРЦ Dream Town (другий поверх), пр-т Оболонський, 1Б 

м. Київ, ТРЦ Sky Mall (перший поверх), пр-т Генерала Ватутіна, 2Т 

м. Київ, ТРЦ Аладдін (другий поверх), вул. Гришка, 3А 

м. Київ, ТРЦ Проспект (перший поверх), вул. Гната Хоткевича, 1В 

м. Київ, ТРЦ Караван (перший поверх), вул. Лугова, 12 

м. Харків, ТРЦ Караван (перший поверх), вул. Героїв Праці, 7 

та в інтернет-магазині https://franttini.com.ua/ 

Акція «Комплект у подарунок» проводиться для підвищення лояльності до ТМ 

Franttini. 

Строк проведення Акції з 1 листопада 2018 року по 10 грудня 2018 року деталі у 

розділі 3 (три) розділі Правил. 

 

Організатор акції залишає за собою право змінити дати проведення розіграшів, 

механізм визначення переможця та умови акції. Інформацію про зміни в акції можна 

дізнатися на сайті: franttini.com.ua 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТЕКСТІ ДАНИХ ПРАВИЛ 

2.1. Учасник акції – покупець ТМ Franttini, який купив будь яку сорочку з нової 

колекції або будь яку базову сорочку за повну ціну. 

2.2 Після покупки, покупцю/учаснику акції необхідно заповнити анкету учасника 

розіграшу (анкета знаходиться на касі). 

2.3. Організатор акції – ТМ Franttini. 



2.4. Призи та Головний Приз: 

2.4.1.  Опис Призу: 

Подарунковий комплект в кількості 2 (двох) штук кожен на суму 1 860,00 (тисячу 

вісімсот шітдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень (згідно списку артикулів товарів 

що зазначений нижче). 

Арт. 220.01 - сорочка червона 

Арт. 220.02 - сорочка блакитна 

Арт. 220.03 - сорочка рожева 

Арт. 220.04 - сорочка синя 

Арт. 220.06 - сорочка бежева 

Арт. 220.07 - сорочка біла з чорними гудзиками 

Арт. G310 - краватка 

Опис подарунку на 1 860,00 (тисячу вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок) 

гривень. 

Подарунковий комплект не може бути обміняний на будь який інший товар з 

артикулом, який не зазначений списку артикулів, приймаючих участь в акції. 

Подарунковий комплект можливо обміняти на будь який інший колір сорочки з 

зазначених акційних артикулів на протязі 14 днів після його вручення. 

Подарунковий комплект не можна обміняти на грошові кошти. 

Подарунковий комплект необхідно отримати на протязі 14 днів після оголошення 

переможців.  

2.4.2. Головний Приз: 

Один подарунковий комплект на суму 3 100,00 (три тисячі сто гривень 00 копійок) 

гривень (згідно списку артикулів товарів що зазначений нижче). 

Арт. 220.01 - сорочка червона 

Арт. 220.02 - сорочка блакитна 

Арт. 220.03 - сорочка рожева 

Арт. 220.04 - сорочка синя 



Арт. 220.06 - сорочка бежева 

Арт. 220.07 - сорочка біла з чорними гудзиками 

Арт. G310 - краватка 

Опис подарункового комплекту  на суму 3 100,00 (три тисячі сто гривень 00 копійок) 

гривень. 

Подарунковий комплект не може бути обміняний на будь який інший товар з 

артикулом, який не зазначений в списку з пункту 2.4.1, 2.4.2. цих правил. 

Подарунковий комплект можливо обміняти на будь який інший колір сорочки з 

зазначених акційних артикулів на протязі 14 днів після його вручення. 

Подарунковий комплект не можна обміняти на грошові кошти. 

Подарунковий комплект необхідно отримати на протязі 14 днів після оголошення 

переможців.  

 

1. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Строк проведення Акції «Комплект у подарунок» в мережі магазинів FRANTTINI 

починається 1 листопада 2018 року та діє по 10 грудня 2018 року (включно), щоденно з 

10:00 год до 22:00 год в магазинах Franttini та з 00:00 год до 23:59 год в інтернет 

магазині. 

3.2. Акція проводиться на території України. 

Місце проведення Акції: мережа магазинів Franttini, що розташовані за адресами: 

місто Київ, ТРЦ Ocean Plaza (нульовий поверх), вул. Антоновича, 176 

місто Київ, ТРЦ Dream Town (другий поверх), пр-т Оболонський, 1Б 

місто Київ, ТРЦ Sky Mall (перший поверх), пр-т Генерала Ватутіна, 2Т 

місто Київ, ТРЦ Аладдін (другий поверх), вул. Гришка, 3А 

місто Київ, ТРЦ Проспект (перший поверх), вул. Гната Хоткевича, 1В 

місто Київ, ТРЦ Караван (перший поверх), вул. Лугова, 12 

місто Харків, ТРЦ Караван (перший поверх), вул. Героїв Праці, 7 

та в інтернет-магазині https://franttini.com.ua/ 

 



1. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Участь в Акції може взяти будь-який дієздатний громадянин України або 

нерезидент України, якому на момент проведення Акції виповнилося 18 років, який 

належним чином виконав умови всіх вимог цих Правил. 

4.2. Обмеження щодо участі в Акції: 

не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь 

представники/працівники/ партнери Організатор Акції, а також їхні близькі родичі 

(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ознайомився з 

Правилами та відповідає всім вимогам Правил. 

4.4. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають. 

4.5. Організатор Акції не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо 

визначення їх претендентом на отримання Призу. 

4.6. Приз не може бути обмінений на грошові кошти чи замінений на будь який інший 

товар не зазначений в списку з пункту 2.4.1, 2.4.2. цих правил. 

4.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, і/або питань, неурегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При 

цьому, рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

4.8. У період проведення заходу «Чорна П’ятниця» 23 листопада 2018 року та 

“Закритий розпродаж” з 18 листопада 2018 року до 19 листопада 2018 року участь у 

конкурсі неможлива. 

4.9. Комплекти отримані у подарунок поверненню та обміну на товар зі списку з 

пункту 2.4.1, 2.4.2. цих правил не підлягають. 

 

1. ПОРЯДОК РОЗІГРАШУ ПРИЗІВ, ГОЛОВНОГО ПРИЗУ 

5.1 Порядок розіграшу Призів, Головного призу: 



Учасники акції, які виконали умови Правил акції та заповнили анкети на участь у 

розіграші призу в період  з 1 листопада 2018 року по 10 грудня 2018 року приймають 

участь у розіграші 2 (двох) подарункових комплектів кожен на суму  

1 860,00 (тисячу вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 копійок) гривень. Розіграш 

відбудеться 11 грудня 2018 року у прямому ефірі на офіційній сторінці в instagram та 

facebook, об 11:00 

5.2 Механіка розіграшу Призу Головного призу: 

Визначення переможця акції буде здійснено випадковою ймовірністю в наступному 

порядку: 

Серед усіх заповнених анкет учасників, 11 грудня 2018 року об 11:00, шляхом 

жеребкування за допомогою лототрона буде обрано переможців, що отримують 

подарункові комплекти на суму 1 860,00 (тисячу вісімсот шістдесят тисяч гривень 00 

копійок) гривень кожний зі списку з пункту 2.4.1, 2.4.2. цих правил. 

Розіграш головного призу відбудеться 11 грудня 2018 року об 11:00, шляхом 

жеребкування за допомогою лототрона.  

5.3 Механіка отримання Призу, Головного призу: 

Переможця акції буде оголошено на офіційній сторінці в прямому ефірі в соціальних 

мережах FRANTTINI та на офіційному сайті franttini.com.ua. 

Отримати Подарунковий Сертифікат  можна буде після оголошення результатів Акції 

у будь-якому магазині зі списку з пункту 1.2, 3.2. цих правил. 

Для отримання призу необхідно мати при собі паспорт. 

 

1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ  

6.1. Права Учасника Акції: 

Ознайомитись з офіційними правилами Акції. 

Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному цим Правилами. 

Отримати інформацію про зміну Правил Акції. 



6.2. Обов’язки Учасника Акції: 

Виконувати умови цих Правил. 

6.3. Учасники Акції погоджуються, що при отриманні Призу передбаченого умовами 

Акції, вони надають свою безумовну згоду на безоплатне використання їх особистих 

даних, які були надані Організатору, а також на відео- та фото-фіксацію самого 

процесу вручення Призу, а також надає згоду на безоплатне використання таких 

матеріалів для публічного використання, трансляції чи розповсюдження будь-яким 

способом. 

6.4. Заповненням анкети Учасника Акції останній надає свою повну згоду з усіма 

умовами цих Правил, а також надає своє погодження зі збором та обробкою його 

персональних даних, на збирання цих персональних даних з будь-яких 

загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на 

визначення на власний розсуд Організатора порядку доступу третіх осіб до 

персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права 

обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із 

персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Організатора, 

відповідно до мети, сформульованої в нормативно-правових актах, які регулюють 

діяльність Організатора. Підписанням анкети Учасник підтверджує, що: 

а) згода на обробку персональних даних надається Учасником з моменту підписання 

анкети Учасника на весь строк зберігання Організатором відповідних категорій 

документів/інформації, визначений згідно законодавства, після припинення 

правовідносин між Учасником та Організатором; 

б) повідомлений про: свої права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних» 

(надалі-Закон); мету їх збору, що полягає в наданні Організатором послуг Учаснику, а 

також здійсненні Організатором іншої діяльності відповідно до вимог та в порядку, 

визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись, 

оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Організатора; 

володільця персональних даних; склад та зміст зібраних персональних даних; осіб, 

яким передаються персональні дані та про те, що передача персональних даних може 

бути здійснена виключно відповідно до Закону. 

 


