Офіційні Правила проведення Акції
«Burn Style Yourself»
(надалі – Правила)
1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. «Акція» - рекламна акція під назвою «Burn Style Yourself», що проводиться з метою залучення уваги
потенційних споживачів до продукції під торговою маркою «Burn» (надалі - Продукція) та стимулювання
продажів цієї Продукції.
1.2. «Територія проведення акції» – Акція проводиться у мережі магазинів «Лоток», на всій території України
(за винятком території, що визнана як тимчасово окупована, а саме: території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій
території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та
Луганської областей (на підставі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»
від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження
територіальної цілісності України» від 14квітня 2014 року № 405/214 та Постанови Верховної Ради України
«Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими
територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII).
1.3. «Період проведення Акції»: з 08 листопада 2021 року по 05 грудня 2021 року (включно), та розділяється
на наступні етапи:
Перший етап – з 08.11.2021 по 14.11.2021 року (включно);
Другий етап – з 15.11.2021 по 21.11.2021 року (включно);
Третій Етап – з 22.11.2021 по 28.11.2021 року (включно);
Четвертий Етап – з 29.11.2021 по 05.12.2021 року (включно).
Надалі окремо «Етап Акції» та/або разом «Етапи Акції».
1.4. «Заохочення» - детальніше в розділі 5. цих Правил.
1.5. «Учасник» - будь-яка особа, зазначена у розділі 3 даних правил, що виконала умови Акції згідно п.4.1
правил, з метою отримання Заохочення.
1.6. «Переможець» - це Учасник акції якого було визнано переможцем згідно з п. 4.3. цих правил та, який
виконав умови цієї Акції, та дотримувався цих правил.
1.7. «Операція» - операція з купівля Акційної Продукції здійснена Учасником Акції в у мережі магазинів
«Лоток» та зареєстрована в порядку передбаченому п 4.1.3 цих Правил.
«Фіскальний чек» - розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій (касиром
мережі магазинів «Лоток») при проведенні розрахунків за продані товари (у даному випадку - продукції
«Burn»).
1.8. «Офіційна сторінка» - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет –
адресою http://lotok.burn-promo.com.ua/ (надалі – Офіційна сторінка Акції).
1.9. «Продукція» та/або «Акційна Продукція» - продукція під торговою маркою «Burn», яка приймає участь
у Акції, а саме:
●
Burn Original 0,25;
●
Burn Original 0,5;
●
Burn Apple Kiwi 0.25;
●
Burn Apple Kiwi 0,5;
●
Burn Mango 0.25;
●
Dark Energy 0.25.
1.10. «Торгова Точка» - мережа магазинів «Лоток».
Адресна програма мережі магазинів «Лоток»:
№
Місто
Адреса
1
Київ
Петра Запорожця, 14
2
Київ
Закревського, 75/2
3
Київ
Ілліча/Заслонова,10/5
4
Буча
б-р Б. Хмельницького, 2 Б

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Київ
Київ
Київ
Ірпінь
Шепетівка
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Ірпінь
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Переяслав-Хм.
Київ
Київ
Київ
Бровари
Київ
Ірпінь
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
с.Соф.Борщагівка
Київ
Київ
Київ
Київ
с. Крюківщина
Вишгород
Вишгород

б-р Перова, 52 А
Стельмаха, 6/1 А
Лятошинського, 24 А
Університетська, 33 А
Залізнична, 93
Градинська, 9
Пчілки, 4
пер. Коломієвський, 17/31-а
Руданського 4-6-А
Преображенська, 28 (Клименко)
п-т Повітрофлотський, 43
п-т. В.Лобановського, 57
Преображенська, 10/17 (Клименко 10/17)
Молодогвардейская 12
Міцкевича 8
п-т Повітрофлотський, 20/1
Ак.Вільямса, 5
Закревського, 9
Васильківська 42-А
Соборна, 146
Л. Курбаса 9-В
Ломоносова 52/3
Баумана, 26
Зоологічна, 8
Шамрило, 1А
пр-т Перемоги, 125
Б.Хмельницького, 69
Драгоманова, 31б
Кошиця, 7 а
Шалімова, 67
Київська,243
Моторний, 9
Северинівська, 105-Б
пр.Перемоги, 142
Ломоносова, 50/2
Вільямса, 9, кор.1
Вільямса, 19/14
пр. Г.Сталінграда, 7А
Боголюбова, 18
Казанська, 18/21
Деміївська, 13 пом.6
Гарматна, 38
Амосова,4
Одеська, 34, прим.№112
Київська, 2 прим. 73
Квітковий, 2Г, прим 79

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

с. Святопетрівське
Київ
Вишневе
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
с.Соф.Борщагівка
Ірпінь
с.Святопетрівське
Ірпінь
с. Нові Петрівці
Київ
Київ
с. Проліски
Буча
Київ
с. Білогородка
смт. Гостомель
Київ
Гостомель
Київ
Ірпінь
с.Святопетрівське
Київ
Гостомель
Київ
Соф.Борщагівка
Київ
Київ
м.Вишгород
Київ
Київ
с.Гатне
м.Бориспіль
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
c.Чайки
м. Буча
Київ
смт.Чабани
Київ

бул. Т. Шевченка, 10, прим 106
Феодосійська, 2Л
Ватутіна, 25 прим.127
Ломоносова 73 Д прим.57
Ревуцького, 42В
Старосільська, 52 а
пр-т. Корольова, 10
Зарічна 1В
Соборна, 126/14
Українська, 83б
Л.Українки, 8
Соборна, 42 Б
Европейська, 1 прим. 141
Комбінатна, 25
Протасів Яр, 3
Щаслива, 8
Кожедуба,3
Оболонська, 35
М Величка, 6А
Святопокровська, 73 е
Ломоносова, 46
вул. Остромирська 35 д
вул.Бориспільська, 43
вул. Тургенівська,15
бул.Л.Українки 14,пр.127,128
вул.Січових Стрільців,103 А
вул. Прорізна 5
вул.Практична 2,прим.82
вул.Г.Небесної Сотні,20/1-Б
вул.Миколи Хвильового,3 прим 1
пров.Ясинуватський 10.прим.507,506 і 505
вул.Набережна 8-Д,корп.3
вул.Каховська,62 прим.244 та 245
вул.Воскресенська,18
вул. Космонавтів, 1-а.
пров. Старовокзальний 2 літ."А3"
вул. Салютна 2 прим. 3-419
вул. Є.Чавдар, 8
вул.Русової Софії, 5 прим. 223
вул.Оноре де Бальзака, буд. 22 літ А
вул. Садова, 164 будинок 36
вул .В. Лобановського 29 літ."А" прим. 2
вул. Б. Гмирі буд. 11/6 прим. 1,2,3,4
вул.Алматинська 105/2,прим.№1 по №5(г.п.№14)лА
вул. Машинобудівників, буд. 2в
вул. Алматинська, буд 97/1

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

м.Бровари
Київ
Київ
Київ
с. Юрівка
Київ
Ірпінь
Київ
Київ
Бровари

вул. Короленка 64-в
вул. Крістерів Родини, 20 прим. 340
вул. Кільцева дор, 4 літ. В корп.36
бул.Рильського Тадея,1, прим.209-2
вул. Шевченка 1б
просп. Героїв Сталінграда, 11 (літ А)
Новооскольська 6
вул.М.Бажана,1А
вул. Сім’ї Стешенків 9, під літ."А" пр.299,152
вул. Гетьманська 36

1.11. Організатор Акції має право скасувати проведення Акції або змінити ці Правила попередивши про це
Учасників шляхом публікації повідомлення про скасування Акції або зміни Правил за наступною Інтернет –
адресою http://lotok.burn-promo.com.ua/.
2. Відомості про Організатора, Виконавця Акції:
2.1. Відомості про Організатора та Виконавця Акції: Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з
обмеженою відповідальністю «Хавас Інгейдж Україна» (надалі за текстом «Виконавець» та/або
«Організатор»). Виконавець Акції являється податковим агентом для цілей утримання податку на доходи
фізичних осіб та несе всю відповідальність за утримання такого податку при проведенні даної Акції. Адреса
місцезнаходження Виконавця: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 41, код ЄДРПОУ 38536556. Телефон
інформаційної лінії Організатора: 0 800 605 040. Дзвінки згідно з тарифами усіх номерів фіксованих та
мобільних мереж операторів зв’язку України.
3. Учасники Акції, їх права та обов'язки:
3.1. Особи, які відповідають умовам пунктів 3.2. – 3.3. цих Правил, та які виконали вимоги, встановлені п. 4.1.
цих Правил, називаються Учасниками Акції (далі і раніше по тексту цих Правил - «Учасники»).
3.2. Учасником може стати дієздатна особа, яка є громадянином України і проживає на території України.
Учасником Акції може бути тільки повнолітня особа (з 18 років).
3.3. Учасниками не можуть бути співробітники та представники Організатора, Виконавця, Партнера та будь-які
треті особи, які залучаються Виконавцем для проведення акції, афілійовані з Організатором, Виконавцем та
особами, які залучаються Виконавцем для проведення акції, члени їх сімей, а також працівники інших
юридичних осіб, залучених до організації та проведення Акції.
3.4. У будь-який момент проведення Акції Виконавець має право вимагати від Учасника надати копії
документів, що засвідчують його особу, в тому числі, підтверджують його повноліття.
3.5. Учасники мають права і обов’язки, встановлені чинним законодавством України, а також цими Правилами.
4. Порядок участі в Акції
4.1. Для того щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 3 цих Правил, Учаснику
необхідно вчинити наступні дії:
4.1.1. Протягом будь-якого, або кожного Етапу проведення Акції, зазначеному у п.1.3 даних Правил, придбати
у будь якій торговій точці, з переліку визначеному в п.1.10. цих правил, будь-яку одну одиницю Акційної
Продукції (перелік якої вказано в п. 1.9. цих Правил) в одному чеку.
4.1.2. Розрахуватися Продукцію будь-яким способом оплати на касі магазину, та отримати фіскальний чек, в
якому буде зафіксовано факт оплати щонайменше 1 (однієї) одиниці Акційної Продукції. Оригінал фіскального
чеку необхідно зберігати до кінця Акції.
4.1.3. Перейти на сторінку http://lotok.burn-promo.com.ua/, та зареєструвати операцію шляхом заповнення усіх
полей в анкеті на сторінці та вказавши унікальний номер чеку.
Увага.
До участі в акції приймаються виключно Фіскальні чеки, що підтверджують придбання Акційної продукції в
мережі супермаркетів «Лоток». Фіскальні чеки з інших торгових мереж до участі в акції не допускаються. Один
чек можна зареєструвати лише один раз, всі дублікати чеку, не залежно від того чи завантажені вони одним і
тим самим учасником Акції чи Різними Учасниками Акції, будуть видалені з бази та не прийматимуть участі у
визначенні переможців акції.

Усі зареєстровані Фіскальні чеки будуть перевірені Виконавцем Акції на справжність у Партнерів Акції, та в
державні фіскальній службі України. Усі чеки, які не пройдуть перевірку та/або міститимуть ознаки
фальсифікації/підробки, будуть вилучені з бази та Учасники, що завантажили їх будуть позбавлені статусу
Учасника Акції та права на отримання будь-якого заохочення передбаченого цими правилами.
4.2. Кожна зареєстрована операція з придбання Акційної продукції додається до списку операцій, серед яких
будуть обиратися Переможці, які отримують право на отримання Заохочень. Кожен Учасник може
зареєструвати необмежену кількість чеків, які відповідають вимогам цих правил, тим самим збільшуючи свій
шанс на отримання Заохочення. Графік визначення Переможців зазначено в п. 4.3. цих правил. Для участі у
визначенні Переможців у відповідний Етап згідно з графіком визначеному в п.1.3., учасники Акції мають
зареєструвати операцію. Операції, що були зареєстровані в одному Етапі, не беруть участі у визначенні
переможців наступного Етапу.
Перший етап – з 08.11.2021 по 14.11.2021 року (включно);
Другий етап – з 15.11.2021 по 21.11.2021 року (включно);
Третій Етап – з 22.11.2021 по 28.11.2021 року (включно);
Четвертий Етап – з 29.11.2021 по 05.12.2021 року (включно).
4.3. Порядок визначення переможців:
4.3.1. Визначення Переможців Заохочення проводиться за допомогою комп'ютерної програми random.org
методом випадкового вибору серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови Акції відповідно до п. 4.1., цих
правил. Визначення проводиться згідно з наступним графіком:
№
1

2

3

4

Дата визначення
15 листопада 2021
року з 12:00 до
14:00
22 листопада 2021
року з 12:00 до
14:00
29 листопада 2021
року з 12:00 до
14:00
06 грудня 2021 року
з 12:00 до 14:00

Період який охоплюється
Перший етап – з
08.11.2021 по 14.11.2021
(включно)
Другий етап – з
15.11.2021 по 21.11.2021
року (включно)
Третій Етап – з 22.11.2021
по 28.11.2021 року
(включно)
Четвертий Етап - з
29.11.2021 по 05.12.2021
року (включно)

Кількість заохочень щодо яких будуть визначені
переможці
Заохочення - 5 штук
Заохочення - 5 штук
Заохочення - 5 штук
Заохочення - 5 штук

4.3.2. Разом з Переможцями Заохочень Акції, Організатор також визначає Резервних Переможців (в тій самій
кількості, що і основних переможців) під час кожного визначення. У випадку якщо Переможець втратить право
на отримання Заохочення, згідно з умовами цих Правил Організатором наддасть право отримання такого
Заохочення Резервному Переможцю.
У разі, якщо всі Переможці/Резервні Переможці не отримають/втратять право на отримання Заохочень Акції,
повторне визначення Переможців не проводиться, якщо інше не буде визначено Організатором Акції.
4.3.3. Результати визначення Переможця Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають. Результати
визначення будуть розміщені протягом 24 годин з моменту проведення відповідного визначення на сайті
http://lotok.burn-promo.com.ua/.
5. Заохочення Акції та їх порядок отримання.
5.1. Заохоченням Акції є:
5.1.1. Заохочення – сертифікат номіналом 3000 грн. (три тисячі гривень 00 копійок) в магазин «All Stars» всього 20 штук на весь період проведення Акції.
Один Учасник Акції може отримати право на отримання лише одного Заохочення за весь період проведення
Акції.

Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання
Заохочень або будь-яких їх елементів. Тип/модель Заохочення може бути змінена Організатором Акції на
власний розсуд.
Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та
поверненню не підлягає.
Організатор/Виконавець не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками
після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченням з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків із Заохочень Акції, зокрема ПДФО та
військового збору, здійснюються Організатором відповідно до чинного законодавства України.
Відповідальність Організатора та Виконавця в рамках Акції не виходить за межі умовної вартості Фонду
Заохочень, що зазначений вище.
Враження від отримання заохочень/послуг, що входять до квитка, про які зазначено (може бути зазначено) на
Сайтах та/або у рекламних матеріалах, що будуть поширюватися про Акцію, можуть відрізнятися від реальних
та не повною мірою відповідати сподіванням Учасника.
5.2. Для одержання Заохочення Переможець повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту публікації
відомостей про результати визначення Переможців згідно з п. 4.3.3. цих правил надати представникам
Виконавця Акції (відправити на електронну адресу burn-promo@havasengage.com.ua) наступну інформацію про
себе:
- ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові) Учасника.
- Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку (або документ, у якому
проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків);
- Копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки обов’язково, сторінки 3-6 за потреби та сторінка з
даними про останню реєстрацію), або копію ID-картки громадянина України
- Копію фіскального чека, що відповідає умовам п.4.1
- Згоду на обробку, зберігання та транскордонну передачу персональних даних.
- Адресу доставки заохочення.
5.2.1 Якщо за результатами 5 (п’яти) спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможців на
отримання Заохочення Виконавцю не вдалося з ними зв’язатися, то вважається, що такий Учасник Акції втратив
право на одержання Заохочення, і Організатор має право визначити Претендента на отримання Заохочення зі
списку додаткових Резервних Переможців обраних Організатором під час основного визначення. У випадку,
якщо Резервний Переможець, з яких-небудь причин неможливо буде визначити Переможцем, Виконавець
визнає Переможцем наступного і так далі.
5.3. Якщо Претендент з причин, не залежних від Виконавця/Організатора, не має можливості одержати
Заохочення, то такий Претендент не має права на отримання будь-якої іншої компенсації від
Виконавця/Організатора.
5.4. Заохочення будуть надіслані за рахунок Виконавця послугами служби доставки «Express Mail» кур’єрською
доставкою на адресу повідомлену Переможцем, який матиме право на отримання одного із Заохочень, протягом
24 (двадцяти чотирьох) календарних днів з дати отримання даних зазначених у п.5.2. цих Правил.
5.5. Доставка Заохочення здійснюється тільки по території України.
5.5.1. Заохочення не може бути надіслано Переможцям на території України за винятком тимчасово окупованих
територій (в межах визначених чинним законодавством України) та зони проведення ООС.
5.5.2. Вартість доставки Заохочення сплачується Виконавцем Акції. Будь-які додаткові витрати Переможця,
пов’язані з отриманням такого Заохочення, не компенсуються Виконавцем.
5.5.3. Заохочення, які не були отримані Учасниками з причин не залежних від Організатора/Виконавця та
кур’єрської служби і повернуті Виконавцю повторно не надсилаються. Такими Заохоченнями Організатор має
право розпоряджатися на свій розсуд.
5.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
5.7. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника
можливості отримати Заохочення.
6. Обмеження

6.1. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу / будь-які помилки операторів зв’язку,
Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням,
були загублені чи пошкоджені або внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи були несвоєчасно
повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.
6.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасників Акції отримати
Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора і Виконавця, зокрема у
зв’язку з відсутністю в Переможця необхідних документів, а також за відсутності особи, що здобула право на
отримання Заохочення Акції, неможливості її повідомлення про відповідне Заохочення.
6.3. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності щодо будь-яких суперечок стосовно права на
отримання Заохочень. У будь-якому разі остаточне рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції
спільно з Виконавцем і таке рішення оскарженню не підлягає.
6.4. Отримання Заохочень допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на отримання Заохочень.
Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочень, де Заохочення або право на їх
отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
6.5. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий
Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.
6.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й
інформації щодо контактних телефонів і адрес).
6.7. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового
збору, Акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем Акції.
7. Персональні дані
7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує свою згоду на обробку, зберігання, транскордонну
передачу персональних даних та використання наданої ним персональної та будь-якої іншої інформації
Організатором і Виконавцем Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не
порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних даних»), надає
право на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього
для оголошення результатів на сайті http://lotok.burn-promo.com.ua/ з рекламною/маркетинговою метою,
зокрема право публікації (і його імені та фотографії також) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, мережі Інтернет, інтерв'ю в ЗМІ у разі отримання Заохочень Акції, а також для надсилання
інформації, повідомлень (зокрема рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і
способом використання, й таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або
Виконавцем Акції. Надання такої згоди також розглядається відповідно до положень статей 296, 307, 308
Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
8. Технічні умови
8.1. Вартість користування мережею Інтернет/мобільним зв’язком, що здійснюється Учасником з метою участі
в Акції, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за
тарифним планом провайдера даної послуги.
8.2. Організатор/Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності за будь-які технічні
збої в роботі мережі Інтернет/мобільного зв’язку, а також інші технічні несправності, що виникли за незалежних
від Організатора / Виконавця обставин.
9. Додаткові умови:
9.1. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Офіційними правилами та зобов’язуються
їх виконувати.
9.2. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом
розміщення Офіційних правил Акції на Офіційній сторінці.
9.3 Організатор та Виконавець, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання
форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади,
суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора та Виконавця, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких Участь у Акції стає
неможливою.
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає
за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.5. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих
Правил.
9.6. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.

