Правила та умови
Ці Правила та умови регулюють відносини між вами та Організатором і матимуть
переважну силу у разі виникнення будь-яких суперечностей або розбіжностей з
іншими комунікаціями, такими як рекламні або промо-матеріали. Інструкції щодо
участі в акції/подання заявки є частиною цих Правил та умов, і беручи участь у цій Акції,
всі заявники тим самим погоджуються прийняти ці Правила та умови та вважатися
пов'язаними ними. Збережіть копію для себе в інформаційних цілях.
Критерії участі
В Акції Energizer® можуть брати участь будь-які особи віком від 18 років, які
проживають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій в Донецькій та
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та Севастополя. Це пов'язано з
ухваленням Закону України № 2268-XIX «Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України над тимчасового окупованими
територіями в Донецькій та Луганській областях» від 18 червня 2018 року та Закону
України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року. Це тимчасове
примусове обмеження, установлене виключно в інтересах безпеки мешканців цих
регіонів і неспроможністю Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати її належне
проведення у цих регіонах.
У цій Акції Energizer® не можуть брати участь співробітники Організатора та
Адміністратора, їхніх афілійованих компаній або агентів, близькі родичі таких
співробітників та будь-які інші особи, пов'язані з цією Акцією. Energizer не несе
відповідальності за участь у цій акції неповнолітніх осіб.
1. Для участі в Акції необхідно зробити покупку і мати доступ до інтернету. Для
використання подарунка обліковий запис на сайті Hotels.com не потрібен. Від
учасників можуть вимагати завантажити квитанцію або надати її на прохання
Організатора як доказ покупки.
2. Період дії Акції: Акція діє з 00:01 за східноєвропейським літнім часом 1 жовтня
2020 року до 23:59 за східноєвропейським часом 31 січня 2021 року.
3. Інструкції щодо участі: Ця Акція проводиться виключно для клієнтів, які:
• Придбали упаковку батарейок, зарядний пристрій для батарейок або
ліхтарик Energizer® протягом Періоду дії Акції.
• Відвідали сайт www.energizerholidays.com («Промо-сайт Energizer») і
ввели своє повне ім'я, електронну адресу, штрих-код, надрукований на
упаковці, та, якщо вимагається, завантажили чітке зображення квитанції,
яка підтверджує придбання виробу, включеного в акцію.
• Клієнтам буде відправлено електронне повідомлення на вказану ними
адресу з проханням перейти за посиланням, щоб підтвердити її.
• Після цього клієнтам прийде електронне повідомлення з унікальним
кодом і посиланням на сайт Hotels.com/URL-адресу сторінки цієї Акції.

•

Перейдіть за посиланням в електронному повідомленні на сторінку на
сайті Hotels.com, щоб отримати свій подарунок.

4. Придбання ліцензованих продуктів Energizer® не дає права участі в цій Акції.
Серед них — автомобільні та човнові акумулятори, зарядні пристрої USB та
мобільні батареї.
5. Усі заявки на участь в Акції, отримані після Дати завершення Акції, автоматично
стають недійсними.
6. Подарунок: Усі клієнти, які правильно виконали інструкції щодо участі в Акції,
отримають унікальний код, який дає право на знижку 10% на наступне
бронювання проживання на сайті Hotels.com. Знижка не застосовується до
жодних податків або комісійних.
7. Не більше 1 знижки за кожну покупку; і не більше 3 заявок на використання
коду знижки в день на промо-сайті Energizer.
8. Додаткові дані Подарунка:
a. Знижка застосовується тільки до бронювання проживання і тільки до
вартості першого номера в одному замовленні.
b. Щоб отримати знижку, необхідно оплатити повну вартість проживання
авансом через веб-сайт.
c. Знижка застосовується лише до бронювання проживання тривалістю від
1 до 28 діб. До вартості додаткових діб, після перших 28, знижка не
застосовується.
d. Знижку можна використовувати разом з іншими спеціальними
пропозиціями, умови яких дозволяють це, але не можна
використовувати з програмою лояльності Hotels.com.
e. Коди мають бути використані до 23:59 за Гринвічем 31 січня 2021 р.
f. Коди мають бути використані для проживання у період до 31 серпня
2022 року.
g. Коди можна використовувати лише один раз. Коди не підлягають
відшкодуванню або повторній активації, навіть у випадку скасування
бронювання.
h. Ця пропозиція не передбачає обміну кодів на гроші або будь-які інші
альтернативи.
i. У разі виникнення проблем звертайтеся за адресою
https://ua.hotels.com/page/faqs-legacy/. Застосовуються всі стандартні
Правила та умови Hotels.com, які можна переглянути за адресою:
https://ua.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponNam
e=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Запитання й відповіді Hotels.com можна переглянути тут:
https://ua.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Строк дії пропозиції не може бути подовжений.

9. Організатор використовуватиме персональні дані, надані клієнтами, в
адміністративних цілях у межах Акції, для відправлення електронних
повідомлень під час Акції та у будь-яких інших цілях, пов'язаних з участю
клієнтів в Акції або з використанням клієнтами промо-сайту Energizer.
Організатор не використовуватиме наданих персональних даних у зв'язку з
будь-якою маркетинговою діяльністю, якщо тільки Організатор не отримав на
це згоди клієнта. Перейдіть за цим посиланням на сторінку політики
конфіденційності, щоб дізнатися, як Організатор використовує та розкриває
персональні дані: https://energizergrouplegal.com/notices_uk-UA.html

10. Інформація, надана вами на сайті Hotels.com під час створення облікового
запису, буде оброблятися відповідно до політики конфіденційності цього сайту,
з якою можна ознайомитися тут:
https://ua.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_UA&locale=uk_UA
11. У разі виникнення проблем з користуванням промо-сайтом Energizer зверніться
до служби підтримки за адресую support@energizerholidays.com
Загальні положення
12. За умовами цієї Акції учасники погоджуються бути пов'язаними цими
правилами і, зокрема, з тим, що рішення Організатора з будь-яких питань, які
виникають в результаті цієї Акції або у зв'язку з нею, є остаточними.
13. Подарунки не підлягають передачі іншим особам. Жодних альтернатив
Подарунку не пропонується. У разі виникнення непередбачених обставин
Організатор залишає за собою право замінити Подарунок альтернативою рівної
або більшої вартості.
14. Заявки не приймаються, якщо вони подані через агентів чи третіх осіб,
автоматично згенеровані комп'ютером або є нерозбірливими чи неповними.
15. Організатор зробить усе практично можливе, щоб забезпечити належне
функціонування промо-сайту Energizer протягом Періоду дії Акції. Проте
Організатор не приймає на себе відповідальності за заявки на участь в Акції,
якщо вони були втрачені або затримані в процесі передачі, незалежно від
причини, включаючи, наприклад, вихід з ладу обладнання, технічні
несправності, перебої в роботі систем, супутників, мереж, серверів,
комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення будь-якого виду.
16. Організатор зберігає за собою право на свій розсуд дискваліфікувати будь-яких
осіб, які заподіюють шкоду або впливають на адміністрування, безпеку,
чесність, цілісність або належне проведення Акції.

17. Ця Акція та ці Правила та умови регулюються національним законодавством
кожної країни, і учасники підлягають юрисдикції судів країн, в яких вони
проживають.
18. У межах, дозволених законом, Організатор, його агенти або дистриб'ютори за
жодних обставин не несуть відповідальності за компенсацію учасникам і не
приймають на себе відповідальності за будь-які втрати, збитки, тілесні
ушкодження або смерть у результаті прийняття Подарунку, за винятком
випадків, коли це трапилося через недбалість Організатора, його агентів чи
дистриб'юторів або їхніх співробітників. Ваші права, передбачені законом, не
порушуються.
19. У випадку настання обставин поза розумним контролем Організатора або у
випадку, коли шахрайство, зловживання та/або помилка (оператора або
комп'ютера) впливають або можуть вплинути на належний хід цієї Акції або
присудження Подарунка, і тільки тоді, коли обставини не дозволяють цього
уникнути, Організатор залишає за собою право скасувати або змінити Акцію або
ці Правила та умови на будь-якому етапі, але водночас завжди намагатиметься
звести до мінімуму вплив цього на учасників, щоб не спричиняти надмірного
розчарування.
20. Беручи участь в Акції, учасник тим самим підтверджує, що він має на це право і
має право на отримання Подарунка. Організатор зберігає за собою право
перевіряти всі заявки, в тому числі, окрім іншого, вимагати докази того, що
учасник має право брати участь в Акції (які необхідно надати протягом 14 днів), і
відмовляти у наданні Подарунка чи скасовувати право на отримання Подарунка
та/або відмовляти у подальшій участі в Акції та дискваліфікувати учасника, якщо
є розумні підстави вважати, що мало місце порушення цих Правил та умов або
будь-яких інструкцій, які є частиною вимог щодо участі в Акції, чи в інших
випадках, коли учасник отримав несправедливу перевагу для участі в Акції або
переміг завдяки використанню шахрайських засобів. Організатор є останньою
інстанцією у прийнятті будь-яких рішень, і ці рішення мають обов'язкову силу.
21. Якщо будь-які з цих положень будуть визнані незаконними, недійсними або
іншими чином нездійсненими, вони будуть розірвані та вилучені з цих Правил
та умов, а решта положень залишається і повністю зберігає свою силу і дію.
22. Ці Правила та умови мають переважну силу у разі виникнення будь-яких
суперечностей або розбіжностей з будь-якими іншими комунікаціями,
включаючи рекламні або промо-матеріали.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

