
Офіційні правила участі в рекламній акції «Автомобіль купуй-до Італії мандруй» (далі – Акція) 
 

1. Організатори Акції, територія та строки її проведення 
1.1 Організаторами Акції «Автомобіль купуй-до Італії мандруй» є дилерські центри Автомобільного Мегаполісу НІКО, а саме: «НІКО Авант», «НІКО 

Діамант», «НІКО Істлайн Мегаполіс», «НІКО Форвард Мегаполіс», «НІКО Прайм Мегаполіс», юридична адреса - 08324, Київська область, 
Бориспільський район, село Гора, вулиця. Бориспільська будинок 22, фактичне місцезнаходження – 08324, Київська область, Бориспільський 
район, село Гора, вулиця. Бориспільська будинок 22. 

1.2 Виконавцем акції є дилерські центри Автомобільного Мегаполісу НІКО, а саме: «НІКО Авант», «НІКО Діамант», «НІКО Істлайн Мегаполіс», «НІКО 
Форвард Мегаполіс», «НІКО Прайм Мегаполіс», юридична адреса - 08324, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця. 
Бориспільська будинок, фактичне місцезнаходження – 08324, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця. Бориспільська будинок 
22. 

1.3 Акція проводиться на території Автомобільного Мегаполісу НІКО, зазначеного у п. 1.1. цих правил. 
1.4 Строк проведення Акції – з 22 липня 2019 року по 22 серпня 2019 року включно. 

2. Клієнт стає учасником Акції при придбанні нового автомобіля в дилерських центрах Автомобільного Мегаполісу НІКО, а саме: «НІКО Авант», «НІКО 
Діамант», «НІКО Істлайн Мегаполіс», «НІКО Форвард Мегаполіс», «НІКО Прайм Мегаполіс» 

3. Участь в Акції 
3.1 В Акції можуть брати участь виключно фізичні особи, громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, і котрі на період 

проведення Акції виконали всі необхідні умови та правила даної Акції, що викладені нижче (далі по тексту «Учасники» чи «Учасники акції»). 
3.2 Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції наступні особи: 
3.2.1 працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення Акції, в т.ч. співробітники або представники ГК «НІКО»; 
3.2.2 найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба осіб, перелічених в п. 3.2.1 цих правил. 
4. Подарунки Акції 
4.1 Всі учасники Акції автоматично беруть участь у розіграші головного призу – сертифікату на тур до регіону Калабрія, Італія, номіналом 25 000 грн. 

4.2 Сертифікат дає право на тур: країна: Італія (регіон Калабрія) 

4.3 Під туром розуміється пакет туристичних послуг, що включає: авіапереліт, проживання, груповий трансфер, страхування. 

4.4 Cертифікат може бути використаний для оплати туристичних послуг, за винятком автобусних турів. 

4.5 Дія сертифікату розповсюджується на туристичний продукт туроператора TUI. 

4.6 У випадку, якщо вартість туру більша за суму сертифікату, власник сертифікату зобов’язаний доплатити необхідну частину коштів. 

4.7 Сертифікат не може бути використаний для придбання авіаквитків, оплати послуг страхування та інших супутніх послуг. 

4.8 Власник сертифіката не має права передавати його третім особам. 

4.9 Обмін сертифікату на грошові кошти або повернення коштів (повністю або частково) за сертифікат фізичній або юридичній особі не здійснюється. 

4.10 Щоб скористатися сертифікатом: online-бронювання на сайті tui.ua або за телефоном 0 800 500 3944 

4.11 Сертифікат вилучається у пред’явника після бронювання туру. 

4.12 Власник сертифікату не має права передати його третім особам. 

4.13 У випадку втрати – сертифікат не поновлюється. 

4.14 Термін дії сертифікату обмежений датою вильоту, яка вказана на зворотній стороні. 

4.15 Сертифікати не сумуються між собою та з іншими акціями туроператора TUI. 

5. Порядок проведення розіграшу та отримання призів 
5.1 Розіграш головного призу відбудеться 23 серпня 2019 року шляхом випадкового вибору переможця на сайті генератора чисел - random.org в 

присутності наглядової комісії, у складі представника Організатора та менеджера туристичного агентства. Результати розіграшу будуть 
опубліковані на сайті megapolis.niko.ua 23 серпня 2019 року. 

5.2 Переможцеві розіграшу головного призу буде видано сертифікат, що засвідчує право переможця Акції – пред’явника сертифікату , оформити тур до 
регіону Калабрія, Італія  у надавача туристичних послуг на суму еквівалентну сертифікату. 

5.3 Про результати розіграшу переможців буде повідомлено шляхом телефонного дзвінку за контактами, що були надані Організатору цими Учасниками. У 
разі неможливості здійснити таке повідомлення по телефону, переможцеві розіграшу за адресою, що була надана ним Організатору, це повідомлення 
надсилається письмово. 

5.4 У випадку нез’явлення переможця розіграшу для отримання головного призу , цей Учасник втрачає право вимоги такого сертифікату.  
5.5 Учасник Акції, який виграв головний приз за умовами Акції не може отримати його еквівалент в грошовій формі, а також передати своє право на 

отримання подарунка третій особі. 
6. Інші умови 
6.1 Приймаючи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організаторам Акції з маркетинговою 

та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, в тому числі на безоплатне використання його імені, 
прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його імені 
та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправки інформації, 
повідомлень (в тому числі рекламного характеру) і т.п. без обмежень по території, часу та способу використання, і таке використання ніяким чином не 
буде відшкодовано Організатором Акції та/чи третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного 
Кодексу України. 

6.2 Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку 
настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що 
діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

6.3 Учасникам Акції не компенсуються витрати, понесені у зв’язку з участю в Акції, в т.ч. витрати на проїзд до місця проведення розіграшу та витрати, 
понесені у зв’язку з отриманням подарунків. 

6.4 У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення умов Акції, і / або питань, не врегульованих цими умовами, остаточне рішення 
приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.5 Прізвище та ім'я переможця буде опубліковано на сайті www.megapolis.niko.ua, а також в пресі. 
6.6 Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними. 
6.7 Під врученням головного призу слід розуміти передачу сертифікату шляхом підписання акту прийом-передачі між Переможцем та Організатором, за 

умови пред’явлення ІПН Переможця.  
6.8 Термін дії сертифіката та умови його використання вказані на сертифікаті. 
6.9 Відповідальність Організатора обмежується вартістю зазначених Подарунків/Призів/Головних призів Акції. 
6.10  Забезпечення захисту прав та інтересів переможця Акції під час надання йому туристичних послуг несе туроператор TUI 
6.11 Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх. 
6.12 Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними  й оскарженню не підлягають. 

6.13 Правила акції оприлюднені на офіційному сайті www.megapolis.niko.ua та у вільному доступі дилерських центрах Автомобільного Мегаполісу НІКО, 
а саме: «НІКО Авант», «НІКО Діамант», «НІКО Істлайн Мегаполіс», «НІКО Форвард Мегаполіс», «НІКО Прайм Мегаполіс» за адресою, вказаною в 
пункті 1.1.  


