
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 
«ЛОТЕРЕЯ ДЕКА» (надалі за текстом – Умови Акції) 

 
Умови Акції визначають місце, тривалість, умови й порядок участі та отримання подарунків у рекламно- 
маркетинговій акції «ЛОТЕРЕЯ ДЕКА» (надалі за текстом – Акція). 

1. Організатор Акції 
1.1. Організатором Акції виступає компанія ДЕКА (надалі за текстом – «Організатор»). 

2. Місце проведення і тривалість Акції 
2.1. Акція проводиться по всій Торговій мережі магазинів ДЕКА та на веб-сайті: www.deka.ua (надалі за текстом –  

Мережа ДЕКА). Проведення Акції розпочинається першого числа кожного місяця о 10 год. 00 хв. і закінчується в 
останній день цього ж місяця о 22 год. 00 хв. (надалі за текстом – Період проведення Акції). Акція проходить 
протягом всього строку дії Акції. 

2.2. Акція буде тривати з 1 травня 2021 року по 31 грудня 2024 року. 
3. Продукція (приз), яка може бути використана в Акції 

3.1. Під призом-подарунком треба розуміти придбання товару-призу за ціною в 1 грн або отримання права на знижку (кожному 
учаснику особисто) при придбанні товару в Торговій мережі ДЕКА. 

3.2. Товари, які надаються в якості призів-подарунків поточної Акції, оголошуються кожного 1-5 числа місяця дії Акції на сайті 
deka.ua та на рекламних плакатах у магазинах ДЕКА. 

3.3. На годинники Tissot, продукцію Swarovski та смарт-годинники (SAMSUNG, SUUNTO, GARMIN, NOMI, XIAOMI, 
APPLE, EMWATCH на інші) умови Акції не поширюються – ці годинники, смарт-годинники чи прикраси не можуть 
бути отримані в якості призу, або придбані зі знижкою, котру Учасник може отримати в якості втішного призу. 

4. Вимоги до учасників Акції 
4.1. В Акції може взяти участь будь-яка особа, яка відповідає вимогам ст. 4.2 Умов Акції та особисто залишила заявку на 

участь в Акції у відділах у Мережі ДЕКА в період проведення Акції (надалі Учасник) і дала згоду на зберігання та 
використовування її даних на період проведення Акції (див. п. 7.2). 

4.2. Учасниками Акції можуть бути лише повністю дієздатні громадяни, яким на початок проведення Акції виповнилось 
18 років. 

5. Порядок участі в Акції 
5.1. Протягом Періоду проведення Акції особі, яка має намір взяти участь в Акції, необхідно залишити особисту заяву на 

участь в Акції та дати згоду на використання її даних у Мережі ДЕКА (див. п. 7.2). 
5.2. Кількість заяв, яку може надати один Учасник Акції для отримання права участі, – одна. Заява приймає участь один 

раз у розіграші того місяця, в якому вона була подана. 
6. Суть і порядок роботи Умов Акції 

6.1. Суть Акції полягає в тому, що кожен Учасник Акції може виграти приз, про який оголошено на початку Акції, або 
отримати втішний приз чи знижку на придбання продукції в Торговій мережі ДЕКА. 

6.2. Для цього необхідно відвідати будь-який діючий магазин Торгової мережі ДЕКА, залишити заяву на участь в Акції та згоду 
на використання особистих даних Учасника Акції (див. п. 7.2). 

6.3. Після закінчення Періоду проведення Акції в перші дні кожного наступного місяця Організатором проводиться 
розіграш призів із використанням ресурсу random.org для встановлення переможців Акції. Про результати розіграшу 
оголошується на сайті deka.ua та особисто переможцям Акції. 

6.4. Учасники Акції, котрі не виграли головні призи, можуть отримати втішні призи або знижки при купівлі товару в 
Торговій мережі ДЕКА. 

7. Інші положення 
7.1. Учасники Акції погоджуються та гарантують, що будь-які збитки або витрати, які понесені ними у зв'язку із участю 

в Акції або при отриманні призів, в будь-якому випадку не відшкодовуються Організатором Акції. 
7.2. Беручи участь у Акції, Учасник Акції надає свою згоду Організатору та залученим ним третім особам на обробку 

своїх персональних даних, а саме: їхній збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), 
використання, поширення, блокування, або знищення без будь-якого попереднього узгодження з Учасником Акції, 
виплат та інших компенсацій Учаснику Акції без будь-яких обмежень за територією, часом та способом 
використання. 

7.3. Якщо проведенню цієї Акції перешкоджає будь-яка обставина, або з обґрунтованих підстав вона не може 
проводитися, Організатор зберігає за собою право на свій власний розсуд змінити припинити або скасувати Акцію. 

7.4. У разі виникнення будь-яких спірних питань остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора 
щодо всіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, є остаточним. 

7.5. Ці Умови Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому 
інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на веб-сайті www.deka.ua 

7.6. Знижки, котрі отримані в якості втішного призу цієї Акції, не сумуються та не додаються до інших знижок. 

http://www.deka.ua/
http://www.deka.ua/

