
Правила рекламної Акції 

«Придбай телевізор LG та отримай «+4 роки гарантії для телевізорів LG» 

від SUPPORT.UA в подарунок*» 

(надалі – «Акція») 

 
Замовник Акції: 

Організаторами та виконавцями акції: ПII «Логiн», ТОВ «ПЕГАС-СК», ТОВ 
«ІНВЕСТКОМ» (надалі – «Організатори»). 

ПII «Логiн»: код за ЄДРПОУ 38204178, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. пр-т Перемоги, 62-б, 
ТОВ «ПЕГАС-СК: код за ЄДРПОУ 33592087, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. вул. Сирецька, 
буд. № 9, 
ТОВ «ІНВЕСТКОМ»: код за ЄДРПОУ 26088802, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. 
Дорогожицька,1. 

Партнерська підтримка: магазини-партнери (перелік магазинів - партнерів дивіться в кінці 

правил), та ТОВ «САППОРТ.УА». 

Мета проведення Акції: підвищення привабливості продукції торгової марки LG задля 

привернення уваги споживачів до неї та, відповідно, підвищення попиту на вказану продукцію. 

* під Подарунком в цих правилах розуміється можливість отримати заохочення, у вигляді 

гарантованої сервісної підтримки від компанії ТОВ «САППОРТ.УА» протягом 4 років після закінчення 

гарантії від виробника. 

1. Умови Акції: 

1.1. Акція проводиться на всій території України (крім АР Крим та Тимчасово окупованих 

територій Донецької та Луганської областей) в мережах магазинів-партнерів. 

1.2. Термін проведення Акції: з 19 серпня 2019 року по 31 січня 2021 року. 

1.2.1. Терміни проведення Акції можуть бути змінені Організаторами, шляхом внесення змін до 

даних Правил. 

1.2.2. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації в разі зміни термінів Акції. 

1.3. Моделі ТВ (Пристрої), які беруть участь у Акції: 
 

 

OLED55B8PLA OLED65B8PLA OLED65W8PLA OLED65B9PLA OLED65W9PLA OLED77W9PLA 

OLED55C8PLA OLED65E8PLA OLED55C9PLA OLED65C9PLA OLED77C9PLA OLED48CX6LA 

OLED55B9SLA OLED55CX6LA OLED65B9SLA OLED65CX6LA OLED65GX6LA OLED65WX9LA 

OLED77CX6LA OLED77GX6LA     

 

У випадку придбання акційного ТВ в одному із магазинів-партнері, покупцю надається сертифікат 

під умовною назвою «+4 роки гарантії для телевізорів LG» від SUPPORT.UA, який надає право 

утримувачу такого сертифікату на отримання послуг в межах, передбачених сертифікатом, в порядку та 

на умовах, визначених офертою, що викладена на сайті ТОВ «САППОРТ.УА» http://support.ua/partners. 

1.4. Учасники Акції: 

1.4.1. В Акції можуть брати участь повнолітні особи, яким на момент участі виповнилося 18 років. 

Участь в Акції неповнолітніх осіб, недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їх 

представників в порядку, визначеному законодавством України. 

1.4.2. В Акції забороняється брати участь працівникам і представникам Організатора, магазинів- 

партнерів, а також афілійованим з ними особам, членам сімей таких працівників і представників, а також 

http://support.ua/partners


працівникам і представникам будь-яких інших організацій та індивідуальних підприємців, причетних до 

організації та/або проведення цієї Акції, а також членам їх сімей. 

1.4.3. Неухильне дотримання всіх положень даних Правил є необхідною умовою для участі в Акції. 

Учасник Акції, який не дотримувався цих Правил Акції, вважається таким, що втратив статус Учасника 

Акції і не має права на одержання від Організаторів будь-якої компенсації. 

1.5. Порядок участі у Акції: 

1.5.1. Після придбання акційного ТВ та отримання сертифіката, покупець повинен не раніше 15-го 

календарного дня та не пізніше 60-го календарного дня з моменту покупки ТВ зареєструвати (активувати) 

серійний номер акційного ТВ на сайті https://5year.lge.ua/ , вказавши наступну інформацію: модель, 

 серійний номер, ПІБ, e-mail, номер телефону, а також завантажити чек та гарантійний талон. З моменту 

активації сертифіката, його утримувач набуває права на отримання всіх без виключення послуг, 

передбачених сертифікатом, на умовах та в порядку, передбачених публічною офертою, що викладена на 

сайті https://support.ua/partners/. 

1.5.2. Протягом строку дії гарантії від заводу-виробника Учасник Акції має право на цілодобову 

консультативну підтримку від SUPPORT.UA за телефонами, вказаними на сайті https://support.ua/. 

1.5.3. Після закінчення строку гарантії від заводу-виробника Учасник акції має право на отримання 

сервісного обслуговування, в тому числі на діагностику, ремонт та/або заміну акційного ТВ на умовах, 

визначених на сайті https://support.ua/. 

1.5.4. Обов’язковою умовою для отримання сервісного обслуговування від SUPPORT.UA є 

реєстрація сертифікату на сайті https://5year.lge.ua/ та надання інформації про зареєстрований сертифікат 

і акційний ТВ під час звернення за сервісом. 

2. Інші умови 

2.1. Учасники погоджуються, що Організатори, так само, як і треті особи, залучені до проведення 

Акції, а також їх посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти, не несуть жодної 

відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків або будь якого роду витрат, 

понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття або неприйняття 

участі в Акції. 

2.2. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення 

Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організаторів Акції. Учасники Акції беручи участь в Акції та 

у створенні таких матеріалів надають згоду на використання свого зображення Організаторами Акції з 

метою, що не суперечить чинному законодавству України. 

2.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його персональних 

даних Організаторами Акції, а також на передачу їх третім особам, що здійснюють безпосередню 

реалізацію Акції та з якими Організатор уклав відповідний договір, а також реєстрації таких 

персональних даних (баз даних), відповідно до вимог діючого законодавства України. Організатори не 

несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником 

неповних, застарілих, недостовірних персональних даних. 

2.5. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника 

Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від 

належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така 

особа не має права на одержання від Організаторів Акції будь-якої компенсації. 

2.6. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і 

зобов'язуються їх виконувати. 

2.7. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організаторами Акції протягом всього 

строку проведення Акції, при цьому їх оприлюднення відбувається у тому ж порядку, що визначений для 



інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, 

якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил. 

2.8. Організатори не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником послуг, 

передбачених сервісом, з будь-яких причин, незалежних від Організаторів, в т.ч., але не виключаючи, у 

випадку, якщо Учасник Акції не здійснив активацію сертифіката (сервісу), неправильно вказав свої 

контактні дані, встановлено порушення Учасником умов використання, транспортування та зберігання 

пристрою. 

2.9 .У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організаторами Акції 

відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організаторів Акції є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

 

Перелік магазинів, які беруть участь в акції: 

1. Інтернет магазини: 

https://rozetka.com.ua/ 

http://comfy.ua/ 

https://eldorado.ua/ 

https://foxtrot.com.ua/ 

https://27.ua/ 

https://allo.ua/ 

https://f.ua/ 

https://www.moyo.ua/ 

 

2. Роздрібні мережі: 

«Comfy», «ELDORADO», «Епіцентр», «Фокстрот», «Звонок», «Електродом», «Орбіта», «ПМП 
Техніка», «Техномаркет», «Технолюкс», «Техмаг», «Технотоп» «Техноярмарок», «Elmart», 
«Vena», «Volti», «Vinnimag» (по всій території України за виключенням АР Крим та тимчасово 
окупованих територій Донецької та Луганської областей). 

http://comfy.ua/
http://www.moyo.ua/

