Офіційні правила акції «ГАЗ НА АВТО + 2 ТО у подарунок!» (надалі –
«Акція»)
1. Організатором Акції є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЧАС ГАЗУ” (далі по тексту – «Організатор» або “Організатор Акції”)
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції.
2.1. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів та стимулювання.
придбання послуг, що розповсюджується Організатором Акції в рамках його
комерційної (господарської) діяльності, підвищення споживчого попиту.
Акція не є азартною грою/лотереєю та не може бути використана в будь-якій
формі азартних ігор/лотерей, не базується на ризику й не потребує внесення
оплати за участь.
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – «Правила» або “Правила Акції”)
розміщуються в мережі Інтернет на сайті www.gaz-time.ua.
3.Тривалість (період проведення акції) та територія (місце) проведення Акції.
3.1. Акція триває з «01» квітня 2021 року до «30» квітня 2021 року включно. (далі «Період проведення Акції»).
3.2.Акція проводиться в мережі Інтернет на сайті www.gaz- time.ua (надалі –
«Офіційний сайт») та по всій території м. Києва та Київської області.
4. Учасники Акції.
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи – громадяни України,
яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або
«Учасники»).
4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
⎯ працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/ дружина,
діти, брати/сестри, батьки);
⎯ власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до
організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки);
⎯ іноземці та особи без громадянства.
5. Заохочення Акції.
5.1.Заохоченням Акції є (надалі«Заохочення») сертифікати на технічне
обслуговування газобаллоного обладнання, що встановлено на транспортный
засіб на СТО «Время газа» у період дії Акції.
5.2. Кількість Заохочень Акції обмежена 2 заохоченнями для одного участника
Акції. Сертифікат можна використати тільки для обслуговування конкретного
авто, що було переобладнанно під час дії акції.
5.3.Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна Заохочень Акції
грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.4. Відповідальність Організатора обмежується кількістю Заохочень,
передбачених цими Правилами.
5.5. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого
використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість

Учасників скористатись наданими заохоченнями Акції з будь-яких причин.
5.6. Заохочення з іншими Акціями компанії не сумується.

6. Умови участі в Акції.
6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4
цих Правил.
6.1.2. Встановити ГБО на свій автомомобіль на будь-якій СТО «ВРЕМЯ ГАЗА» до
«30» квітня 2021 р.
6.3. Реєстрація вважається прийнятою, з моменту отримання Учасником
документів після переобладння авто ГБО від представника Організатора.
6.4. Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість
прийняти участь з технічних причин, в тому числі через нестачу вільних місць на
установку ГБО на станціях Організатора.
7. Порядок та строки отримання Заохочень Акції.
7.1. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і свою повну і безумовну згоду з ними. Результати визначення Учасника, який
отримає Заохочення, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
7.2. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасника, який отримає Заохочення,
пов’язані з отриманням та подальшим використанням дарунку.
7.3. Учасник Акції повинен скористатися Заохоченням, яке може бути виконано безпосередньо
Організатором та/або залученими ним третіми особами у строк не пізніше «30» грудня 2022 року, за
такими адресами в м.Києві та Київській області:
- м. Київ, вул. Автозаводська, 18
- м.Київ, кут вул. Центральної і 139-ї Садової
- м. Київ, вул. Новомостицька, 25
- м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8
- м. Київ, вул. Туполєва Академіка, 19
- Київська область, с. Софіївська - Борщагівка, вул. Садова, 48а
- Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 30
- Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях 2/15

7.4. Надання послуги участнику Акції,який набув на це право, здійснюється за
умови його особистої присутності та за умови надання оригіналів талонів ТО з
номером замовлення.
7.5. Учасник Акції позбавляється права на отримання Заохочення у випадках:відмови від надання документів цих Правил.
7.6. У разі відсутності у учасника Акції можливості / бажання отримати
Заохочення з причин, які не залежать від Організатора Акції, Організатор не
сплачує учаснику Акції жодних компенсацій, в тому числі грошових, пов’язаних з
такою неможливістю використання / отримання Заохочення.
8. Додаткові умови Акції

8.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або
змінити цей Порядок. Повідомлення про цей додаток або зміну Порядку буде
здійснено на Офіційному сайті.
8.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс- мажорних
обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення
Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставин, що
перешкоджають в проведенні Акції та врученню заохочень.
8.3. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на
безкоштовне проведення Організатором Акції фото-та/або кінозйомки
(відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також
підтверджують і надають згоду на те, що фотографії можуть бути оголошені та
використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами,
що не суперечать чинному законодавству України.
8.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання або
використання Заохочення у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться
поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів тощо).
8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний
вести переписку з учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій
формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення осіб, що отримують
винагороду на умовах Акції чи будь-яких подібних питань щодо Акції.
8.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами,
остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є
остаточним.

