
Офіційні правила акції «Тонна газу за встановлення ГБО на 
авто» (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 азарт-
ною 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”) розміщують-
ся в мережі Інтернет на сайті www.gaz-time.ua.

 
3. Тривалість (період проведення акції) та територія (місце) проведення Акції.

3.1. Акція триває з 00:00 годин «1» листопада 2020 року до 23:59 години «30»

листопада 2020 року. (далі - «Період проведення Акції»).

3.2. Акція проводиться в мережі Інтернет на сайті www.gaztime.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 мо-
мент 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 Ор-

ганізатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/ дружина, діти, брати/сестри, батьки);

⎯ власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та про-

ведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

⎯ іноземці та особи без громадянства;


5. Заохочення Акції.

5.1.Заохоченнями Акції (надалі разом «Заохочення» або “Приз”) Талоны на 1000 л. газу про-
пан-бутан для авто, що є в наявності у Виконавця Акції на час розіграшу.

5.2. Кількість Заохочень Акції обмежена. Кількість гарантованих Заохочень складає один 
Талон номіналом 1000 (тисяча) літрів газу пропан-бутан для авто.

5.3. Автозаправочна станція на якій талони обмінюються на газ пропан-бутан для авто 
визначаються на розсуд Організатора Акції.

5.4.Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна Заохочень Акції грошо-
вим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.5. Відповідальність Організатора обмежується кількістю Заохочень, передбачених цими 
Правилами.

5.6. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Зао-
хочень Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись на-
даними Подарунками Акції з

 будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.

участі в Акції та умови визначення Переможців Акції.




 
6. Умови

6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам

розділу 4 цих Правил, необхідно встановити ГБО на власне авто. Увага! Строк реєстрації на 
здійснюється до 23:59 години «30» листопада 2020 року включно. Після вказаного терміну 
реєстрація Учасників до участі у Акції не здійснюється.

6.2.Реєстрація буде вважатися недійсною, у випадку невиконання всіх пунктів, визначених 
у пункті 6.1. даних Правил, або надання недостовірних/помилкових даних.

6.3. Реєстрація вважається прийнятою, з моменту отримання Учасником документів після 
встановлення на 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 встановлення ГБО 
на станціях Організатора.

6.5. Особа, яка бере участь в Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість 
разів протягом всього Періоду проведення Акції з урахуванням положень даних Правил.

 
7. Порядок визначення переможців Акції.

7.1. Визначення переможців Заохочень буде проводитись серед усіх

учасників Акції які виконали всі умови цієї Акції та відповідають пункту 4

цих Правил.

7.2. Розіграш Заохочення відбудеться «04» грудня 2020 року за

допомогою системи незалежного вибору Random.org. Отже, переможець Акції - участник 
Акції під порядковим номером один у списку, що сформований за допомогою комп’ютерно-
го сервіса генератора випадкових чисел Random.org. та здобуває право на отримання зао-
хочення.

7.3. Оголошення переможця Акції буде здійснюватися шляхом розміщення інформації про 
Переможця Акції на Офіційному сайті.

 
8. Порядок та строки отримання Заохочень Акції.

8.1. 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 підля-
гають оскарженню.

8.2. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Учасника, який отримає Заохочен-
ня, пов’язані з отриманням та подальшим використанням дарунку.

8.3. Переможець Акції повинен отримати Заохочення, яке може буде видано безпосеред-
ньо Організатором та/або залученими ним третіми особами у строк не раніше «04» грудня 
2020 року, за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 8. Організатор Акції не компенсує 
транспортні витрати Переможця Акції для приїзду останнього до вказаної адреси.

8.4. Надання послуги Переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється за умови йо-
го особистої присутності та за умови надання оригіналів таких документів не пізніше «04» 
грудня 2020 року: паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та документів, що підтверджують право власності на Автомобіль.

8.5. Переможець Акції позбавляється права на отримання Заохочення у випадках:- відмови 
від надання документів, зазначених у даних Правила та / або - надання їх пізніше вказаного 
терміну, та / або - надання інформації, що має ознаки фальсифікації, та / або - відмові від 
встановленного ГБО до «04» грудня 2020 року та вважається, що такий Переможець Акції 



добровільно відмовився від отримання Заохочення. У такому випадку Заохочення перехо-
дить до Резервного Переможця Акції, який йде наступним у Списку, який сформований за 
допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадко-
вих чисел random.org, тобто Учасника під номером два. Такий Резервний Переможець стає 
Переможцем Акції і до нього застосовуються вимоги цих Правил.

8.6. У разі відсутності у Переможця Акції можливості / бажання отримати Заохочення з 
причин, які не залежать від Організатора Акції, Організатор не сплачує Переможцю Акції 
жодних компенсацій, в тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю викори-
стання / отримання Заохочення. У такому випадку право отримати Заохочення переходить 
до Резервного Переможця Акції, який йде наступним у Списку, який сформований за допо-
могою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових 
чисел random.org, тобто учасника під номером два. Такий Резервний Переможець стає Пе-
реможцем Акції і до нього застосовуються вимоги цих Правил. Наступний Резервний Пе-
реможець (від номеру третього в порядку черговості), стає Переможцем Акції і до нього за-
стосовуються усі положення цих Правил у випадку не отримання Заохочення першим чи 
другим Переможцем на умовах цих Правил.

 
9. Додаткові умови Акції

9.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити

або змінити цей Порядок. Повідомлення про цей додаток або зміну

Порядку буде здійснено на Офіційному сайті.

9.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади

та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим

виконання умов Акції.

9.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання форсмажорних

обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, сут-
тєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні 
контролю з боку Організатора Акції обставин, що перешкоджають в проведенні Акції та 
врученню подарунків.

9.4. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне 
проведення Організатором Акції фото-та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рам-
ках 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.

9.5. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Заохочення 
зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора 
(відсутність необхідних документів тощо).

9.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести пе-
реписку 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.

9.7. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або 
спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення прий-
мається Організатором. Рішення Організатора є остаточним.


