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Додаток № 1 до Розпорядження  

ФОП Кондратюк О.І. № 43 від 20 листопада 2020 р. 

  

Редакція діє з 27 листопада 2020 р. 

Правила Розіграшу призів від «ЕВЕРЕСТ»
ТМ 

«Новорічний Розіграш для абонентів «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

 »
 

Нижче наведено правила, встановлені для проведення Розіграшу Призів «ЕВЕРЕСТ 

підключай - призи вигравай» від «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

, що організовується та проводиться фізичною 

особою-підприємцем Кондратюк О.І. спільно з Партнером Розіграшу – фізичною особою-

підприємцем Сікорським Ю.В. 

Розіграш Призів від «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

 є складовою частиною маркетингової кампанії ФОП 

Кондратюк О.І. та ФОП Сікорський Ю.В., мета якої – дослідження споживчого попиту та 

можливість просування товарів і послуг зацікавлених осіб, а також формулювання комерційної 

пропозиції користувачам телекомунікаційних послуг під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

, яка 

найбільше відповідає вимогам хмельничан.  

Організатор/Ініціатор – ФОП Кондратюк О.І., що надає на території міста Хмельницького в межах 

розташування своєї телекомунікаційної мережі послуги під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

.  

Партнер Розіграшу – ФОП Сікорський Ю.В.,що займається торгівлею товарами широкого вжитку. 

Правила – ці Правила Розіграшу призів від «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

. 

Приз – придбання товарів широкого вжитку за ціною 1 грн. 00 коп., перелік яких опубліковано на 

офіційному сайті www.km.everest24.com.ua. 

Розіграш – Маркетингова акція, що проводиться Організатором/Ініціатором Розіграшу спільно з 

Партнером Розіграшу, суть якої полягає в розіграші Призів серед Учасників Розіграшу. 

Учасник-переможець – учасник Розіграшу, який виграв та має можливість отримати один з цінних 

Призів. 

Учасник Розіграшу – діючі користувачі телекомунікаційних послуг, що надаються під  

торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

 , які підключили будь – яку послугу провайдера. 

 

1. Загальні положення 

Учасниками Розіграшу можуть стати усі активні користувачі телекомунікаційних послуг, що 

надаються під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

. 

Розіграш проводиться лише серед Учасників Розіграшу, які виконали умови цих Правил. 

Розіграш Призів серед Учасників Розіграшу відбудеться 31 грудня 2020 року. 

Кожен Учасник Розіграшу, який ознайомлений з цими Правилами або проінформований 

іншим способом про їх наявність та можливість з ними ознайомитись, вважається таким, що 

повністю проінформований про їх зміст і згоден з ними («мовчазна згода»).  

 

2. Визначення Учасників-переможців 

Учасником-переможцем можуть бути лише ті Учасники Розіграшу, які в період з 27 

листопада 2018 року по 30 листопада 2020 року підключили будь-яку одну із послуг провайдера  - 

послугу доступу до мережі Інтернет або послугу Аналогового телебачення від торговельної марки 

«ЕВЕРЕСТ», є активними користувачами хоча б однієї із послуг на даний момент та відповідно 

мають можливість прийняти участь у розіграші призів. 

 Всього 50 призів. Один Учасник (абонентський номер)виграє один Приз. 

Для підтвердження участі потрібно в період з 27.11. по 30.12.2020р. зайти на сайт 

https://km.everest24.com.ua/ в розділ «розіграш», натиснути кнопку «взяти участь» та ввести 

абонентський номер та контактний телефон.  

Розіграш триває з 27.11.2020 року по 30.12.2020 року включно. 

В Розіграші не можуть брати участь: 

- співробітники Організатора/Ініціатора та Партнера Розіграшу та їх близькі родичі, які 

проживають разом з ними за однією адресою; 



- абоненти – юридичні особи або суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи-

підприємці; 

- абоненти, що вперше заключають договір за адресою в грудні 2020 року; 

- абоненти, які користуються акційною пропозицією за ціною нижче 50 грн. за 2 послуги чи 

тарифом «ознайомчий» (тобто усі абонентські номери, де загальна сума списань по договору 

становить менше 50 грн/міс.). 

Участь в Розіграші означає факт погодження користувача послуг, що надаються під 

торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

 з тим, що його ім’я, прізвище та інші матеріали про нього 

можуть бути використані Організатором/Ініціатором та Партнером Розіграшу. Учасники-переможці 

Розіграшу погоджуються давати рекламні інтерв'ю про участь в Розіграші, у тому числі по радіо, 

телебаченню, а також в інших засобах масової інформації або зніматися для виготовлення 

графічних рекламних матеріалів без сплати за це жодної винагороди. Всі авторські права на такі 

рекламні інтерв'ю та матеріали будуть належати Організатору/Ініціатору або Партнеру Розіграшу (в 

залежності від того, хто з них виготовив такі рекламні інтерв’ю та матеріали). 

Користувачі послуг, що надаються під торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ»
ТМ

, які внаслідок 

неправильного або неточного надання інформації (внесення хибних даних в інформаційну базу, її 

технічні недоліки, втрата даних при передаванні інформації, помилки на лінії телефонної мережі, 

дефекти комп’ютерного обладнання та програм або інші подібні обставини, які сталися не за вини 

Організатора/Ініціатора Розіграшу) не встигли в строк, наведений у цих Правилах, стати 

Учасниками Розіграшу та/або неправильно виконали умови цих Правил, не беруть участі у 

Розіграші. 

3. Процедура проведення Розіграшу  

Учасники-переможці будуть обрані за допомогою програми випадкового визначення 

переможців. 

Призи не обмінюються на суму їх грошового еквівалента. Заміна одного Призу іншим не 

допускається. Транспортування Призу від місця проведення Розіграшу Учасник-переможець 

здійснює самостійно. 

Усі переможці будуть запрошені на святкове вручення Призів в першій половині січня 2021 

року. 

Обов'язкова умова для отримання Призу: наявність повної оплати на рахунку за один 

розрахунковий період хоча б однієї з послуг, але не менше 50 грн. по договору. 

Учасники-переможці для отримання Призу зобов'язані пред'явити Організатору/Ініціатору 

Розіграшу паспорт або інший документ, що посвідчує особу та отримати Приз в Інформаційному 

центрі Організатора/Ініціатора Розіграшу за адресою:  

- Центральний інформаційний центр : м. Хмельницький, вул. С.Бандери, 1/1. 

У разі відмови Учасника-переможця від Призу з будь-якої причини,  Організатор/Ініціатор 

Розіграшу залишає за собою право відповідного зменшення загальної кількості володарів Призів і 

виданих Призів без будь-яких компенсацій Учаснику-переможцю, що відмовився від виграшу. 

Гарантійне та сервісне обслуговування, обмін та повернення Призів здійснюється відповідно до 

законодавства України.   

У випадку, якщо Приз не отримано внаслідок «Відмови від Призу», він не може бути 

повторно затребуваний. Претензії по не отриманих Призах не приймаються. Організатор/Ініціатор 

та Партнер Розіграшу залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші 

контакти з Учасниками Розіграшу, окрім випадків, передбачених цими Правилами, чинним 

законодавством України або спірних ситуацій.  

  Результат буде розміщено на офіційному сайті www.km.everest24.com.ua. 31.12.2020 р. 

 

4. Призовий фонд 

Отримання Призу означає можливість його придбання Учасником-переможцем за                     

1 грн. 00 коп. у Партнера Розіграшу.  

5. Заключні положення 

Організатор/Ініціатор Розіграшу та Партнер Розіграшу залишають за собою право змінювати 

в односторонньому порядку дані Правила до моменту проведення Розіграшу, виклавши їх на  

офіційному сайті www.km.everest24.com.ua. 

 Організатор/Ініціатор Розіграшу та Партнер Розіграшу залишають за собою право 

змінювати умови і дату проведення Розіграшу. При виникненні ситуації, коли можливе 

неоднозначне трактування даних Правил, а також при виникненні будь-яких спірних питань, не 



врегульованих даними Правилами, рішення, що приймається Організатором/Ініціатором Розіграшу, 

є остаточним і не підлягає перегляду.  

Щодо послуг по сервісному обслуговуванню Призу, Учасник-переможець має звернутися до 

авторизованого сервіс-центру, зазначеного в гарантійному талоні. Усі спірні питання, пов’язані з 

проведенням Розіграшу, повинні вирішуватися шляхом переговорів. У випадку неможливості дійти 

згоди мирним шляхом, спір підлягає розгляду в суді.  

Ці Правила та інформація про Розіграш розміщені на офіційному сайті 

www.km.everest24.com.ua. 

 Детальніше дізнатися про Розіграш ви зможете за тел. (0382) 700-701, +38 (067) 970-07-09,    

+38 (093) 170-07-01 та в інформаційних центрах Ініціатора /Організатора за адресами: 

Центральний інформаційний центр: м.Хмельницький, вул. С.Бандери, 1/1. 

Час роботи: Пн.- Нд. з 9-00 до 21-00. 

 

 

 

ФО-П  ____________________ О.І. Кондратюк 
 

 


