
Офіційні правила та умови акції 

1. Організатор, територія і період (дата) проведення Акції: 
1.1. Організатором та виконавцем  Акції є ТОВ “ОТТ Україна” (далі – «Організатор»). 

1.2. Акція проводиться з 00:00:01 «06» листопада 2020 року по 23:59:59  «05» грудня 2020, на території України за 

винятком АР Крим та зони проведення ООС. 
2. Подарунковий фонд Акції: 

2.1.  Телефон iPhone 12 pro 128 GB - 4 шт. 
2.2.  Автомобіль MINI Cooper S F56 Pepper White - 1 шт. 

2.3.  Автомобіль MINI Cooper  S F56 British Racing Green - 1 шт. 

2.4.  Автомобіль Mercedes-Benz C 200 Coupe - 1 шт. 

2.5. Організатор Акції залишає за собою право у будь-який час змінити Подарунковий фонд Акції. 

2.6. Під подарунком розуміється придбання Товару за спеціальною ціною 1,00 грн. разом з ПДВ, за умови 

виконання офіційних правил та умов Акції. 

3. Учасники Акції: 
3.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України і проживають на території 

України, які досягли повноліття (18 років). Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в 
ній участь працівники Організатора Акції та неповнолітні особи. 

3.2. Статус Учасника Акції отримує Топ-блогер, що має від 100К в профілях в соціальній мережі Інстаграм. 

Статус Учасника Акції також отримує будь-який, як новий так і діючий, зареєстрований клієнт на онлайн 

- сервіс sweet.tv, що скористався  реферальним посиланням та оформив передплату на онлайн - сервіс 

sweet.tv за будь-яким платним тарифом. 

3.3. Топ-блогери формуються у п’ять команд із п’яти осіб зі значною кількістю підписників від 100К в 

профілях в соціальній мережі Інстаграм і одним Топ-блогером на чолі, що має 0,6 - 1,5 млн підписників. 

3.4. Кожному Топ-блогеру надається індивідуальне реферальне посилання (всього 5 посилань) для 

відстеження реєстрації клієнтів на онлайн - сервісу sweet.tv, які прийшли від кожного Топ-блогера. 

3.5. Кожному члену команд Топ-блогерів надається індивідуальне реферальне посилання (всього 25 

посилань) для відстеження реєстрації клієнтів на онлайн - сервісі sweet.tv, які прийшли від кожного члена 

команди кожного Топ-блогера. 

3.6. Кожному учаснику Акції, що перейшов по індивідуальному реферальному посиланню Топ-блогера або 

іншого учасника Акції та оформив передплату на онлайн - сервіс sweet.tv за будь-яким платним тарифом 

також надається індивідуальне реферальне посилання, для відстеження реєстрації клієнтів на онлайн - 

сервісі sweet.tv, які прийшли від учасника Акції і підрахунку результату всієї Команди. До командного 

заліку Топ- блогерів зараховуються тільки нові зареєстровані клієнти, що підключились на онлайн - 

сервісу sweet.tv у період Акції, за реферальним посиланням. 

3.7. Впродовж 30 (тридцяти) днів Топ-блогери повинні розміщувати в профілі в соціальній мережі Інстаграм 

по одній історії щодня і одну публікацію за весь період дії Акції з закликами до аудиторії реєструватися 

на онлайн - сервісі sweet.tv за індивідуальними реферальними посиланнями та оформити передплату на 

онлайн - сервіс sweet.tv за будь-яким платним тарифом. 

3.8. Відстежувати показники реєстрування клієнтів на онлайн - сервісі sweet.tv за індивідуальними 

реферальними посиланнями, Команди Топ-блогерів зможуть у турнірній онлайн-таблиці на сайті 

sweet.tv.  

3.9. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

3.9.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 

3.9.2. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції. 

3.9.3. Під час підготовки контенту для публікації використовувати лише достовірну інформацію, 

поважати честь, гідність і ділову репутацію Сторін та третіх осіб, а також дотримуватись усіх 

прав третіх осіб. 

 

4. Порядок визначення переможців Акції: 



4.1. Переможці Акції визначаються за результатами найбільш зареєстрованих нових клієнтів на онлайн - 

сервісу sweet.tv за допомогою реферального посилання Топ-блогера та членів його команди. 

4.2. Вручення Подарунків здійснюється у наступному порядку: 

4.2.1. Автомобіль Mercedes-Benz C 200 Coupe отримує капітан команди Топ-блогерів, що привів 

найбільшу кількість реєстрацій клієнтів на онлайн - сервісі sweet.tv за період Акції. 

4.2.2. Автомобіль MINI Cooper  S F56 British Racing Green отримує член команди-переможця Топ-

блогерів, який привів найбільшу кількість реєстрацій клієнтів на онлайн - сервісі sweet.tv 

4.2.3. Автомобіль MINI Cooper S F56 Pepper White отримує клієнт, який оформив  передплату на 

онлайн - сервіс sweet.tv за будь-яким платним тарифом, шляхом випадкової комп’ютерної 

вибірки (у період з 6.12.20 до 12.12.20) у прямому ефірі соціальної мережі Інстаграм. 

4.2.4. Чотири інші члени команди переможців Топ-блогерів отримують по телефону  iPhone 12 pro 128 

GB. 

4.3. Про місце вручення Подарунків переможцям буде повідомлено засобами електронного зв’язку, в тому 

числі, шляхом направлення повідомлення в директ у профіль в соціальній мережі Інстаграм. 

4.4. Доставка здійснюється на відділення “Нової Пошти” за рахунок Організатора. Передача та оформлення 

документів на автомобіль буде відбуватися у м. Києві за додатково узгодженою адресою та часом. 

4.5. В момент вручення Подарунку Організатор має право запросити у Переможця копії документів, що 

підтверджують персональні дані Переможця. 

4.6. На підтвердження отримання Подарунку Організатор має право запросити у Переможця фото або відео 

з отриманим Подарунком. 

 

5. Інші умови Акції: 

5.1. Беручи участь у Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди 

з даними Правилами. 

5.2. Своєю участю в Акції Учасники надають Організатору право, безстроково, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, 

зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) 

інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані.  

5.3. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв’ю про 

участь у Акції. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну і 

безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, зокрема, на безоплатне 

використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і 

зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі 

ЗМІ, у мережі Інтернет, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке 

використання жодним чином не відшкодовуватиметься Учаснику Акції. 

5.4. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або відкликав свою згоду на обробку 

персональних даних, або не виконав хоча б одну з умов зазначених у п. 3.2, втрачає право на подальшу 

участь у Акції. 

5.5. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що 

перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника 

Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно здійснюють оцінку сумлінності 

участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства 

України і цих Правил. 

5.6.  Інформування щодо умов Акції здійснюється за допомогою сайту https://sweet.tv/ 

5.7. Правила, умови та період проведення Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом 

усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

опублікування на сайті https://sweet.tv/ 

https://sweet.tv/
https://sweet.tv/


5.8. Організатор не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Подарунків після їх 

одержання Учасниками Акції, в тому числі, але не виключно, неможливістю скористатися ними з будь-

яких причин, а також за можливі наслідки їх використання.  

5.9. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Подарунок з причин, які не залежать від 

Організатора, Організатор не сплачує такому Учаснику Акції жодних компенсацій, в тому числі 

грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунка.  

5.10. У випадку відмови Учасника Акції від отримання Подарунка з будь-яких причин вважається, що він 

відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права 

вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Подарунка не видається.  

5.11. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Учасник Акції не може передавати право на отримання 

Подарунка іншим особам.  

5.12.  Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. 

інформації щодо контактів з ними та адреси). 

5.13. Контакти Організатора для Учасників Акції.  

5.13.1. Телефон сервісної підтримки SWEET.TV: 2121.  

5.13.2. Електронна адреса: info@sweet.tv. 

5.14. У разі виникнення ситуацій, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 

Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

 


