Повні положення й умовиs
Ці Положення й умови підписано між вами та компанією Energizer Trading Limited,
розташованою за адресою Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG England
(Англія) (Рекламний агент). У разі суперечки або розбіжностей з іншими матеріалами
Рекламного агента, зокрема рекламними, Положення й умови матимуть остаточну силу.
Компанія Plej Sp. z o.o., що розташована за адресою Sielecka 35 00-738 Warszawa (Керівник),
здійснюватиме управління цією Акцією від імені Рекламного агента. Указівки щодо участі є
складником Положень і умов. Вважається, що всі учасники, що беруть участь, прийняли ці
Положення й умови та зобов’язані їх виконувати. Зберігайте копію цього документа в
інформаційних цілях.
1. Узяти участь в Акції можуть постійні мешканці України, яким виповнилося 18 років, за
винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, і
співробітників Рекламного агента, його агентів або інших осіб, які в силу професійних
відносин зв’язані з цією Акцією. Energizer не несе відповідальності за учасників, які не
досягли повноліття.
2. Необхідно здійснити покупки. Щоб заявити свої права протягом Періоду акції,
обов’язково збережіть квитанцію з докладною інформацією, зокрема щодо часу та дати
покупки. Цей документ може знадобитися, щоб підтвердити, що покупець має право на
Подарунок. Потрібно мати доступ до мережі Інтернет та активну адресу електронної
пошти.
3. Період акції. Акція триває з 00:01 (британський літній час) 1 жовтня 2022 року та до
23:59 (час за Грінвічем) 31 січня 2023 року включно.
4. Указівки щодо участі: Акцію призначено винятково для покупців, які відповідають
наведеним нижче умовам.
•
•

•

•

Учасники придбали акумуляторні батарейки, зарядні пристрої для
акумуляторних батарейок або ліхтарі Energizer® протягом Періоду акції.
Учасники перейшли на вебсайт http://energizerholidays.com/(Вебсайт акції
Energizer) і ввели штрих-код товару, ім’я та прізвище, адресу електронної
пошти й контактний номер (якщо потрібно), щоб заявити права на Подарунок
(Подарунок). Якщо в клієнта виникають проблеми під час використання
вебсайту акції Energizer, зверніться до служби підтримки клієнтів, перейшовши
за посиланням support@energizerholidays.com.
Учасники підтвердили своє право на Подарунок, перейшовши за посиланням в
електронному листі, який ми надіслали на адресу, указану учасником під час
участі в Акції.
Щойно ми перевіримо інформацію, учасники отримають свій Подарунок через
електронну пошту.

5. Акція не розповсюджується на ліцензовані продукти Energizer®. Зокрема на автомобільні й
морські акумуляторні батарейки, зарядні пристрої USB та портативні зарядні пристрої.

6. Якщо ви купили один товар, то можете заявити право на Подарунок один раз. На вебсайті
акції Energizer можна ввести щонайбільше три заявки на код знижки на день. Кожна
докладна квитанція, що дає право на Подарунок, має містити інформацію щодо часу та
дати покупки, які мають передувати часу й даті витребування Подарунка, але при цьому
перебувати в межах Періоду акції.
7. Подарунок. Кожен дійсний заявник отримає два коди знижки, які можна застосувати на
вебсайті Booking.com:
•
•

1 код знижки, що дає їм право на 10%-ву знижку на наступне бронювання
житла (Пропозиція проживання); і
1 код знижки, що дає їм право на 10%-ву знижку на прокат автомобіля
(Пропозиція прокату автомобілів).

8. Додаткова докладна інформація щодо Подарунка й умови отримання.
• Використання Подарунку для оренди житла чи автомобіля, проживання в
житлі та користування орендою автомобіля може бути обмежено чи
заборонено Booking.com, Rentalcars.com або постачальником такого
проживання чи оренди автомобіля або підпадає під дію додаткових умов.
• Пропозиція проживання.
i. Пропозиція доступна лише за спеціальним посиланням. Бронювання
житла безпосередньо на вебсайті Booking.com не дає права на участь в
Акції.
ii. Код доступу діє до 31.03.2023. Його можна використати один раз під
час бронювання житла.
iii. Остаточна сума вашої винагороди становитиме 10 % від вартості
вашого бронювання. Ця сума може не враховувати певні податки або
збори, а також залежати від курсу конвертації валют.
iv. Пропозиції проживання, що відображаються без значка Instant Reward
(Миттєва винагорода), не можна забронювати в межах цієї Акції.
Пропозиція розповсюджується на бронювання житла зі значком Instant
Rewards (Миттєва винагорода).
v. Знижку не можна застосувати до бронювань зі статусом Cancelled
(Скасовано) або No Show (Клієнт не заселився).
vi. Отримавши відомості про остаточну ціну, ви зрозумієте, скільки саме
ви заощадили на бронюванні.
vii. Коли вибиратимете варіант Pay Now (Оплатити зараз) або Pay Later
(Оплатити пізніше), натисніть властивості Payment by Booking (Оплата за
бронювання).
viii. Коди доступу використовуються для того, що скористатися
винагородами. Якщо ви підтвердили бронювання, то застосувати такі
коди вже не вдасться.

•

•

ix. Якщо у вас є запитання або побоювання щодо пропозиції, зв’яжіться зі
службою підтримки Booking.com, перейшовши за посиланням
https://www.booking.com/content/contact-us.uk.html
Пропозиція прокату автомобілів.
i. Пропозиція доступна лише за спеціальним посиланням і рекламним
кодом. Бронювання житла або транспортного засобу безпосередньо на
вебсайті Booking.com або Rentalcars.com не дає права на участь в Акції.
ii. Пропозиція діє лише за умови попередньої оплати в мережі. Якщо ви
оплачуєте послугу після прибуття, то не можете брати участі в Акції.
iii. Знижка застосовується лише на бронювання прокату автомобіля й не
поширюється на додаткові послуги (наприклад, страхування, систему
GPS, крісла для дітей тощо).
iv. У межах Акції можна оформлювати необмежену кількість бронювань
до 31.03.2023.
Термін оренди помешкання та прокату автомобіля має завершуватися не
пізніше ніж 31.03.2024.

9. Мета Рекламного агента — провести чесну й безпечну Акцію без випадків шахрайства та
зловживання. Якщо ви берете участь в Акції в спосіб, що суперечить цим Положенням та
умовам, ваші заявки (оформлені також під будь-яким вигаданим іменем, яке можна
зв’язати з вами) будуть видалені з Акції. Будь-який Подарунок можна визнати недійсним і
зобов’язати вас його повернути. Рекламний агент залишає за собою право заборонити вам
брати участь у майбутніх акціях протягом щонайменше шестимісячного періоду. З цієї
причини Рекламний агент залишає за собою право в будь-який момент виконувати
наведені нижче дії.
•

Перевірити відповідність учасників умовам Акції, надіславши запит на
інформацію, яку він обґрунтовано вважає необхідною для цієї мети. Рекламний
агент може не давати Подарунок, поки не буде завершено процедуру
підтвердження.

•

Видалити заявки, які зробили не безпосередньо ті особи, що беруть участь в
Акції.

•

Видалити заявки, зроблені за допомогою анонімних сервісів електронної
пошти, наприклад через GuerillaMail, Dispostable або Mailinator. Перелік не є
вичерпним.

•

Видалити масові заявки, надіслані окремими особами, торговими групами,
групами споживачів або третіми сторонами, неповні заявки, а також заявки,
відправлені за допомогою макрокоманд або інших засобів автоматизації.

•

Видалити заявки, що перевищують максимально дозволену кількість, або
заявки, які надіслано з використанням скрипту, методу грубої сили, кількох SIMкарт для надсилання текстових повідомлень, що приховують особу відправника

за допомогою підроблення IP-адрес, використання вигаданих імен або
ідентифікаційних даних (а не власних даних), або будь-яких інших засобів.
•

Видалити учасників, які втручаються в процес подання заявки.

•

Видалити запити, які будь-яким іншим способом не відповідають вимогам
Положень та умов.

•

Рекламний агент має право скасувати, змінити або тимчасово зупинити Акцію,
якщо не вдається її організувати відповідно до плану з будь-якої причини,
зокрема через втручання, несанкційований вхід, шахрайські та нечесні дії,
технічні збої або інші причини, що не залежать від Рекламного агента, але які
впливають на управління Акцією, її безпеку, чесність, цілісність і належне
проведення. Перелік не вичерпний.

10. Подарунки не можна передавати іншим особам або обмінювати, як і не можна отримати в
грошовому еквіваленті або в будь-якій іншій формі компенсації. Якщо Подарунок або будьяка його частина недоступні, Рекламний агент залишає за собою право на свій розсуд
замінити такий Подарунок або його частину на інший Подарунок такої самої або вищої
цінності.
11. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрачені, задавнені, пошкоджені, зіпсовані,
неправильно надіслані, неповні заяви або заяви, які не можна надіслати через проблеми
логістичного чи технічного характеру, через будь-яку несправність систем, супутника,
мережі, сервера, комп’ютера або його програмного забезпечення або в силу будь-якої
іншої причини. Підтвердження відправлення не прийматиметься як підтвердження
отримання. Рекламний агент не гарантує постійний або безпечний доступ до
energizerholidays.com.
12. Рекламний агент і пов’язані з ним агенції та компанії не несуть відповідальності за будь-які
збитки (зокрема, непрямі, спеціальні чи супутні збитки або втрату прибутку; перелік не є
вичерпним), а також витрати або збитки, які були понесено або завдано (незалежно від
того, чи виникли вони внаслідок недбалості будь-якої особи) у зв’язку з проведенням цієї
Рекламної акції або прийняттям чи використанням Подарунка, окрім будь-якої
відповідальності, яка не може бути виключена відповідно до закону. Жодне положення не
виключає відповідальності Рекламного агента за смерть або тілесні ушкодження внаслідок
його недбалості.
13. Рекламний агент не несе будь-якої відповідальності за будь-які обмеження чи заборони
або додаткові положення та умови Booking.com, Rentalcars.com або будь-яких
постачальників оренди житла чи автомобілів або за затримку виконання своїх зобов’язань
або їх невиконання із причин, які він не може контролювати та які виникають у результаті
форс-мажорних обставин, глобальних або регіональних епідемій або пандемій,
несприятливих погодних умов, пожеж, трудових суперечок, війни, терористичних актів,

бойових дій, політичних або народних заворушень, повстань, мору або інших стихійних лих
чи обставин. Цей перелік не вичерпний.
14. Ви добровільно надаєте особисті дані, які є обов’язковими для участі в Акції. Рекламний
агент виступає розпорядником даних і призначає Керівника, який оброблятиме дані. Усі
ваші особисті дані оброблятимуться відповідно до законних інтересів Рекламного агента (a)
протягом періоду, який не перевищуватиме строк проведення Акції, і (b) після Акції, але
лише з метою захисту від можливих претензій учасників і дотримання законних
зобов’язань, пов’язаних з Акцією. Якщо ви братимете участь в Акції, ви отримуватимете
електронні листи від Керівника задля підтвердження вашої заявки й отримання відомостей
про Акцію. Якщо ви отримали право на Подарунок, Керівник використовуватиме ваші
особисті дані, щоб вам його надіслати. Ви маєте право на доступ до своїх особистих даних,
а також право на їх зміну, передання й видалення. Крім того, ви можете заявити проти
такої обробки свої даних або обмежити цей процес. Рекламний агент не планує
передавати ваші особисті дані третім країнам. Щоб дізнатися більше про свої права та як їх
використовувати, зокрема через Рекламного агента, ознайомтеся з Політикою
конфіденційності Рекламного агента на вебсайті https://energizergrouplegal.com/notices_ukUA.html Щоб скористатися Подарунком, ви повинні надати свої особисті дані Booking.com,
Rentalcars.com і постачальнику будь-яких послуг з оренди житла чи автомобілів, які ви
бронюєте або використовуватимете. Рекламний агент і Керівник, а також усі інші особи, які
діють за їхніми вказівками, не надаватимуть жодних ваших особистих даних Booking.com,
Rentalcars.com або будь-якому постачальнику оренди житла чи автомобілів. Ви можете
надати їм свої особисті дані безпосередньо. Будь ласка, перш ніж надавати свої особисті
дані, прочитайте всі політики конфіденційності Booking.com, Rentalcars.com і постачальника
будь-яких послуг з оренди житла чи автомобілів, які ви бронюєте або
використовуватимете. Надаючи свої особисті дані Booking.com, Rentalcars.com або будьякому постачальнику оренди житла чи автомобілів, ви погоджуєтеся з тим, що Рекламний
агент і Керівник не нестимуть відповідальності за будь-яку обробку ваших особистих даних
Booking.com, Rentalcars.com або будь-яким постачальником оренди житла чи автомобілів.
15. Якщо будь-який пункт цих Положень та умов буде визнано відповідно до закону нечинним,
незаконним або таким, що не має юридичної сили, це не вплине на решту пунктів цього
документа, які й надалі залишатимуться чинними.
16. Вважатиметься, що беручи участь, учасники погоджуються з цими Положеннями й
умовами та з тим, що рішення Рекламного агента, Booking.com, Rentalcars.com і
постачальників послуг оренди житла чи автомобілів, які ви бронюєте або
використовуватимете, щодо будь-яких питань, що випливають з Акції або пов’язані з нею, є
остаточними.
17. Якщо є розбіжність між цими Положеннями й умовами та будь-яким рекламним
матеріалом, то переважну силу матимуть ці Положення й умови.
18. Ці Положення й умови регулюються законодавством України, а їхнє тлумачення та
застосування належить до виняткової юрисдикції судів України.
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