ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «KF дарує авто» ТОВ «Компаньйон Фінанс»
1. Організатор Акції.
1.1 Організатором
Акції «KF дарує авто» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Компаньйон Фінанс» (код за ЄДРПОУ 37026574; місцезнаходження:
03190, м. Київ, вул. В. Хвойки 15/15 (надалі – Організатор).
2. Учасники Акції.
2.1 Учасники акції – громадяни України, які у період дії акції, а саме: з 01.03.2018 до 31.12.2018
мали оформлені кредити* за наявними тарифами викладеними у «Внутрішні правила надання
фінансових послуг ТОВ Компаньйон Фінанс», окрім кредиту за тарифом «Бізнес» та тарифом
«Співробітник_30_15122017» у офіційній мережі ТОВ «Компаньйон Фінанс» (перелік відділень
опубліковано на сайті www.kf.ua), в Особистому кабінеті або через онлайн замовлення на сайті
www.kf.ua,
*Кредитом, що бере участь у акції «KF дарує авто», вважається - погашений кредит, термін
користування яким складав більше 5 днів, та діючий кредит за яким на момент розіграшу не має
заборгованості більше ніж 1 день, та термін користування яким більше 5 днів.
2.2 Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день
впродовж всього Періоду проведення Акції.
2.3 Учасник акції приймає участь в розіграші кожним кредитом, що підпадає під визначення
«кредит, що бере участь у акції «KF дарує авто»».
2.4 Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників за їх
участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи
конкурсом, а дані Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3. Мета Акції.
3.1 Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «Компаньйон Фінанс»,
формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів фінансових
послуг з метою ефективного провадження господарської діяльності.
4. Територія та Період проведення Акції.
4.1 Акція проводиться у всіх відділеннях ТОВ «Компаньйон Фінанс». Та розповсюджується на
клієнтів, що оформили кредит через сайт kf.ua мережі ТОВ «Компаньйон Фінанс» згідно умов п. 2.1
чинних Правил
4.2 Період проведення акції: з 01.03.2018 до 31.12.2018 включно (далі за текстом – «Період
проведення»).
4.3 Період проведення може бути змінений Організатором у будь-який час проведення Акції за
власним рішенням, у тому числі у разі настання обставин, які не передбачались та не могли бути
передбачені Організатором на дату оголошення Акції.
5. Умови та порядок отримання призів.
5.1 Учасники приймають участь в розіграші таких призів**: мобільного телефону Apple iPhone 8
64GB (Space Grey), ноутбука Apple A1466 MacBook Air 13", телевізора LG 32LJ600U, та супер призу
легкового автомобіля*.

*Мається на увазі легковий автомобіль вартістю до 500 000 гривень.
**Вручення призів в грошовому еквіваленті не допускається.
5.2 Розіграш призів відбудется в наступні дати:
Мобільний телефон Apple iPhone 8 64GB (Space Grey) - 06 квітня 2018 р.
Ноутбук Apple A1466 MacBook Air 13"
- 07 травня 2018 р.
- 26 червня 2018 р.
Телевізор LG 32LJ600U
- 31 грудня 2018 р.
Автомобіль*
5.3 У випадку, якщо Учасник виграв приз в одному із розіграшів, він не приймає участь в наступних
розіграшах, окрім розіграшу супер призу.
5.4 Розіграш супер призу відбудеться 31.12.18. У розіграші беруть участь всі Учасники що
оформили позику з 01.03.2018 до 31.12.2018 (включно), та не мають прострочених більше ніж на
1 день кредитів на дату проведення розіграшу.
5.5 Розіграш проводиться за допомогою ресурсу random.org.
5.6 Результати розіграшу будуть розміщені на інформаційному стенді у відділеннях ТОВ
«Компаньйон Фінанс» та на офіційному сайті www.kf.ua.
5.7 Переможці розіграшу будуть повідомлені засобами телефонного зв’язку.
5.8 В разі якщо переможець не з’явився за отриманням призу на протязі 30 календарних днів, приз
вважається врученим, та оскарженню не підлягає.
5.9 При отриманні призу Учасник підписує Акт отримання призу.
6. Права та обов’язки Учасника Акції.
6.1 Права Учасника Акції:
6.1.1 Ознайомитися з Правилами на відділенні ТОВ «Компаньйон Фінанс» та\або на сайті.
6.1.2 Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
6.1.3 Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.
6.2 Обов‘язки Учасника Акції.
6.2.1 Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції.
7. Права та обов’язки організатора акції.
7.1 Обов‘язки Організатора:
7.1.1 Дотримуватись умов Акції згідно даних Правил.
7.2 Права Організатора:
7.2.1 Подовжувати термін дії Акції, та змінювати умови Акції на новий термін.
8. Обмеження.

8.1 Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.
9. Способи та порядок інформування Учасників Акції про умови її проведення.
9.1 Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні
правила Акції розміщуються на інформаційних ресурсах сторонніх компаній-партнерів,
інформаційних стендах у відділеннях ТОВ «Компаньйон Фінанс», а також на офіційному сайті ТОВ
«Компаньйон Фінанс» www.kf.ua та на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook:
https://www.facebook.com/www.kf.ua/.

