Офіційні правила конкурсу «Акція з DeLonghi »

1. Організаторами конкурсу є мережа АЗК, що працює під ТМ «SOCAR» та
бренд DeLonghiUkraine (далі - “Організатори”)

2. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, користувачі соціальної
мережі Facebook

3. Організатори пропонують взяти участь в конкурсі та отримати:

3.1. 
КавомашинуDeLonghiETAM 29.510B

4. Терміни проведення Конкурсу:

4.1. З 11 лютого до 16:00 23 лютого 2020 року. Оголошення результатів 23
лютого 2020 року.

5. Умови участі в Конкурсі в соціальній мережі Facebook:

5.1 Учасник має підписатися на офіційну сторінку SOCAR у соціальній мережі
Facebook https://www.facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine

5.2. Учасник має підписатися на офіційну сторінку бренду DeLonghiUkraine у
соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/DeLonghiUkraine/

5.3. Зробити фото на будь-якому АЗК SOCAR (фото з кавою, селфі, фото АЗК)

5.4. Викласти фото на свою сторінку або додати до Facebook Stories

5.5. Відзначити на фото офіційні сторінки брендів SOCAR
https://www.facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraineта DeLonghiUkraine
https://www.facebook.com/DeLonghiUkraine/
5.6. Написати в коментарях до посту, в якому зазначено про старт акції, "Беру
участь". Один учасник може залишити лише 1 (один) коментар

6. Визначення переможців

6.1 По завершенню Конкурсу буде визначений 1 (один) переможець у Facebook,
який отримає приз, зазначений в п. 3 цих правил.

7. Переможцем Конкурсу вважається той учасник, обліковий запис якого обрав
генератор випадкових чисел, сервісRANDOM.ORGта який виконав всі умови
конкурсу (пункти 5.1-5.6).

8. Розіграш та оголошення переможців:

8.1. Переможця буде оголошено 23 лютого 2020 року до 18:00 у коментарях під
конкурсною публікацією в Facebook:
https://www.facebook.com/SOCAR.Energy.Ukraine,

8.2. Вручення призу відбуватиметься у період 10-ти днів від моменту
оголошення переможця.

8.4 Приз не підлягає обміну на грошовий еквівалент.

9. Учасники погоджуються і дають дозвіл на використання своїх персональних
даних (ПІБ, контактний номер телефону, ім’я користувача в соціальних
мережах, фотографію профілю, посилання на профіль у соціальних мережах).

10. Для отримання призу переможцю необхідно написати в особисті
повідомленні спільноти АЗК SOCAR в Facebook свій номер телефону.

11. Приз Конкурсу не підлягає обміну та не видається в грошовому еквіваленті.
Організатори мають право відмовити Учаснику у наданні призу та визначити
іншого власника призу, якщо учасник надав невірну інформацію або будь-яким
іншим способом порушив правила проведення Конкурсу.

12. Організатори не несуть відповідальність щодо подальшого використання
Переможцем призу після його одержання або за нездатність Переможця
скористатись ним не з вини Організаторів.

13. Власник призу має право відмовитися від призу не пізніше, ніж протягом
двох діб (48 години)з моменту оголошення Переможця Конкурсу.

14. Беручи участь у Конкурсі, Учасник автоматично підтверджує факт
ознайомлення і згоди з Офіційними Правилами Конкурсу.

