
Додаток №1 
до Розпорядження Генерального директора 

ТОВ «ВіДі Авто Менеджмент Груп» 
№ 12/01/0.12/052-12 від 05.07.12 р. 

 
 

«Спекотне літо в «ВіДі АвтоСіті» 
 

Офіційні правила участі в рекламній акції «Спекотне літо в «ВіДі АвтоСіті» (далі – Акція) 
 
1. Організатори Акції, територія та строки її проведення 
1.1 Організаторами Акції «Спекотне літо в «ВіДі АвтоСіті» є група дилерських центрів, що входять до складу 

«ВіДі АвтоСіті», а саме: 
- ТОВ «ВіДі Автострада», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 

56; 
- ТОВ «ВіДі Еліт», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 58; 
- ТОВ «ВіДі Скай Моторз», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, 60a; 
- ТОВ «ВіДі Край Моторз», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, 60a; 
- ТОВ «ВіДі Санрайз Моторз», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, 60a; 
- ТОВ «ВіДі Елеганс», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 60; 
- ТОВ «ВіДі Ліберті», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 60; 
- ТОВ «ВіДі Стар Моторз», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська 

Борщагівка, 60; 
- ТОВ «ВіДі Авеню», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 60; 
- ТОВ «ВіДі Пауер Моторз» - Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 58; 
- ТОВ «ВіДі Дрім Моторз», місцезнаходження автосалону – м. Одеса, вул. Радісна, 2/4 А; 
- ТОВ «ВіДі Пальміра», місцезнаходження автосалону – м. Одеса, вул. Балківська, 22 А; 
- ТОВ «ВіДі Конкорд», місцезнаходження автосалону – м. Одеса, вул. Балківська, 120/1. 
- ТОВ «ВіДі АвтоМаркет», центр з продажу автомобілів з пробігом, місцезнаходження автосалону - Київська обл., 

Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, 58 
1.2 Виконавцем Акції є ТОВ «Бренд-АП!», місцезнаходження – Київська обл., Києво-Святошинський район,  

с. Софіївська Борщагівка, 60. 
1.3 Акція проводиться на території дилерських центрів, зазначених у п. 1.1. цих правил. 
1.4 Строк проведення Акції – з 09 липня 2012 року по 09 вересня 2012 року включно. 

1.5 Партнери Акції: генеральний спонсор - ПАО «ВТБ Банк», ТДВ «СК «ВіДі Страхування». 

 
2. Участь в Акції 
2.1 Клієнт стає учасником Акції у разі придбання будь-якого автомобіля в дилерських центрах «ВіДі АвтоСіті», 

що перелічені в п.1.1., а також за умови обслуговування на сервісі (основний сервіс, кузовний сервіс, 
придбання запчастин та аксесуарів). 

2.2 Перелік автомобілів, придбавши які в дилерських центрах ВіДі АвтоСіті, покупець стає учасником Акції: 
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LC Prado LX CX-9 Kuga X-Trail DS4   Pilot   Partner     

LC 200 LFA   Transit Pathfinder DS5     Expert     

Hilux     Connect Murano   Nemo     Boxer     

Highlander       Navara   Berlingo      Bipper     

Hiace        Patrol  Jumper           

GT86       NP 300  Jumpy           

 
 
2.3 В Акції можуть брати участь виключно фізичні особи, громадяни України та особи, що мають вид на 

проживання в Україні, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, та які упродовж дії Акції 
виконали всі необхідні умови та правила, що викладені нижче (далі за текстом «Учасники» чи «Учасники 
Акції»). 

2.4 Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції наступні особи: 
2.4.1 працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення Акції; 
2.4.2 найближчі родичі осіб, перелічених у п. 2.4.1 цих правил,− чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, 

батько, мати, дід, баба. 
 
3. Подарунки Акції 
3.1 Кожен покупець будь-якого з автомобілів, указаних у п. 2.2 цих правил, придбаний у період дії Акції, 
отримує одну скретч-картку, яка дає можливість покупцеві виграти один із наступних призів: 

3.1.1.     Планшет iPad (15 одиниць у розіграші); 
3.1.2.    Сертифікат на суму 1000 грн на придбання оригінальних аксесуарів у дилерських центрах «ВіДі АвтоСіті» 

(15 одиниць у розіграші); 
3.1.3.      Сертифікат на укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (15 одиниць у розіграші). 

Власникові сертифіката надається право одноразово укласти договір обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за 1 грн в точках продажу 

ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» (місце розташування точок продажу можна дізнатися за телефонами (044) 

503 35 55 (м. Київ), (048) 734 45 68 (м. Одеса) або на сайті www.vidi-insurance.com). Термін дії 

сертифіката – до 09.09.2013 р. 

3.1.4.      Фірмова парасолька «ВіДі АвтоСіті» (100 одиниць у розіграші); 

3.1.5.      Фірмова термочашка «ВіДі АвтоСіті» (100 одиниць у розіграші); 

3.1.6.  Додаткова знижка у розмірі 5% на придбання та встановлення оригінальних аксесуарів на автомобіль, 

придбаний в період проведення Акції. Зазначена знижка додається до знижки по картці учасника 

Програми лояльності «ВіДі АвтоСіті» та не сумується з акційними знижками. Підсумкова знижка на 

придбання та встановлення оригінальних аксесуарів не може перевищувати 20%. 

3.2 Кількість виданих покупцям скреч-карт дорівнює кількості автомобілів, зазначених у п. 2 цих правил, які були 
придбані протягом строку проведення Акції в дилерських центрах «ВіДі АвтоСіті». 

3.3 Кожен клієнт сервісу, який в період проведення Акції вперше скористався послугами сервісу (основний 
сервіс, кузовний сервіс, придбання запчастин та аксесуарів) в дилерських центрах «ВіДі АвтоСіті», 
зазначених у п.1.1. цих правил, (далі – новий клієнт) отримує разову знижку у розмірі 20% на обслуговування 
автомобіля та придбання запчастин, а також разову знижку у розмірі 5% на придбання аксесуарів. 
Для нових клієнтів відділу сервісу дилерських центрів ТОВ «ВіДі Елеганс», ТОВ «ВіДі Авеню», ТОВ «ВіДі 

Конкорд», ТОВ «ВіДі Дрім Моторз» надається разова знижка на обслуговування автомобіля у розмірі 20%, на 

придбання запчастин –  10%, на придбання аксесуарів –  5%.  

 

3.4 Подарунки надають компанії: 

ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» – 15 сертифікатів на укладання за 1 грн договору обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

http://www.vidi-insurance.com/


 
 
4 Умови участі в Акції 
4.1  Учасниками Акції можуть стати: 

4.1.1 Громадяни України та особи, що мають вид на проживання в Україні (за винятком осіб, зазначених у  
п. 2.4 цих правил), які в період з 09 липня 2012 року по 09 вересня 2012 року включно уклали договір на 
придбання автомобіля (з переліку, наведеного в п. 2 цих правил) у Організатора Акції (в одному з 
дилерських центрів, зазначених в п. 1.1 цих Правил), а також внесли передоплату за автомобіль у 
розмірі не меншому ніж 10% від загальної ціни автомобіля. Дата укладення договору вказується на 
титульній сторінці кожного договору, дата внесення передоплати визначається штемпелем банку на 
платіжному дорученні про переказ коштів або випискою банку відповідно до законодавства України. 
Учасники, визначені у цьому пункті, мають можливість виграти призи, передбачені п. 3.1. цих правил. 

4.1.2 Громадяни України та особи, що мають вид на проживання в Україні (за винятком осіб, зазначених у п. 
2.4 цих правил), які в період з 09 липня 2012 року по 09 вересня 2012 року включно вперше уклали 
договір на технічне обслуговування/ремонт автомобіля та/або придбання запасних частин та аксесуарів 
(далі – послуги сервісу)  у Організатора Акції (в одному з дилерських центрів, зазначених в п. 1.1 цих 
Правил), а також виконали свої грошові зобов’язання за відповідним договором. Дата укладення 
договору вказується на титульній сторінці кожного договору, дата внесення оплати визначається 
штемпелем банку на платіжному дорученні про переказ коштів або випискою банку відповідно до 
законодавства України. Учасники, визначені у цьому пункті, мають можливість отримати знижки, 
передбачені п. 3.3. цих правил. 

 
4.2 Усім Учасникам Акції, визначеним у п. 4.1.1. цих правил, надається скетч-картка, яка має унікальний номер 

та непошкоджене захисне покриття на зворотній стороні. Після визначення виграного призу Учасник 
повинен зберігати видану йому скретч-картку до моменту вручення виграшу. 

 
5 Порядок проведення розіграшу та отримання призів 
5.1 Розіграш усіх призів серед Учасників Акції, визначених у п. 4.1.1. цих правил, відбувається в період, що 

відповідає періоду проведення Акції – з 09 липня 2012 року по 09 вересня 2012 року. 
5.2 Приз, що отримає Учасник Акції, який протягом дії Акції придбав будь-який з автомобілів, указаних у п. 2.2 

цих правил, визначається самим Учасником шляхом стирання захисного покриття на зворотній стороні скетч-
картки. 

5.3 Переможцям розіграшу всіх призів та сертифікатів відповідні призи будуть видані протягом 10 днів з 
моменту визначення призу та звернення клієнта для його отримання.  

5.4 У випадку нез’явлення переможця розіграшу для отримання належного йому призу протягом десяти 
календарних днів з моменту звернення, зазначеного в п. 5.3. цих правил, цей Учасник втрачає право 
вимагати такий приз. Приз, який не був отриманий переможцем розіграшу в строк, передбачений цим 
пунктом, не підлягає повторному розіграшу і не надається нікому з Учасників. 

5.5 Учасники Акції, які виграли будь-який приз, за умовами Акції не можуть отримати їх еквівалент у грошовій 
формі, а також передати своє право на отримання подарунка третій особі. 
У випадку відмови Учасника від придбання автомобіля (або порушення умов такого договору, у зв’язку з 
якими Організатор змушений і вправі розірвати договір в односторонньому порядку), видані у зв’язку з 
придбанням такого автомобіля або послуг сервісу  Учаснику призи та сертифікати підлягають поверненню, а 
Учасник втрачає статус Учасника Акції та право на отримання подарунків, зазначених у п. 3 цих правил. 
У випадку, коли сертифікати вже використані, а призи не можуть буди повернені у такому ж стані, в якому 
вони були надані Учаснику (наявність та цілісність упаковки, відсутність пошкоджень товару (призу) тощо), їх 
вартість (сума коштів, яку Організатор/Виконавець Акції сплатив за відповідний товар (приз), що 
підтверджується документально) буде відшкодована за рахунок внесеної Учасником передоплати за 
автомобіль. 

 
6 Інші умови 
6.1 Беручи участь в Акції, кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації  

її Організаторам з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне 
законодавство України, у тому числі на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю 
чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації (у 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 (у тому числі рекламного 
характеру) і т.п. без обмежень за територією, часом та способом 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 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 Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з 
ними. 

6.6 Під врученням призів слід розуміти укладення договору між Учасником та Організатором на придбання 
призу за 1 грн (одну гривню 00 коп.). Відмова Учасника від укладення такого договору вважається відмовою 
Учасника від призу. 

6.7 Терміни дії сертифікатів: 
6.7.1 Сертифікат на суму 1000 грн на придбання оригінальних аксесуарів в дилерських центрах «ВіДі 

АвтоСіті» - до 09.10.2012 року; 
6.7.2 Сертифікат на укладання за 1 грн договору обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів від ТДВ «СК «ВіДі-Страхування»  - до 
09.09.2013 року; 

6.8 Відповідальність Організатора обмежується вартістю зазначених Подарунків/Призів Акції. 
6.9 Усі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та зобов'язуються дотримуватись і 

виконувати їх. 
6.10 Усі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
 
 


