
Правила  
проведення Акції 

«Тренінг з екстремального водіння R Experience Rallycross PRO» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Організатор акції «Тренінг з екстремального водіння R Experience Rallycross PRO» є ТОВ 

«Порше Україна» (код ЄДРПОУ 35291194), місцезнаходження: 02152 м. Київ вул. Павла 

Тичини, буд. 1-В (далі - «Організатор»). 

   

1.2. Акція – «Тренінг з екстремального водіння R Experience Rallycross PRO» (далі - «Акція»), 

- проводиться у форматі активності в офіційній дилерській мережі Volkswagen в  Україні в рамках 

заходу «R-Line days» та в соціальній мережі Facebook (www.facebook.com).  

 

Акція спрямована на популяризацію автомобілів марки Volkswagen (далі - Volkswagen, або 

Товар), проводиться з метою залучення уваги покупців до зазначеної продукції та стимулювання 

споживчого попиту на Товар. 

 

1.2.1. Захід - «R-Line days». Акція проводиться в рамках проведення заходу «R-Line days». Опис 

та графік проведення заходу знаходиться на офіційному сайті Volkswagen за посиланням: 

https://www.volkswagen.ua/news/7119-r-line-days-vzhe-na-starti-skoro-u-tvoyemu-misti. 

 

1.3. Призовий фонд Акції (надалі – «Приз») – отримання одного сертифікату на участь у тренінгу 

з екстремального водіння R EXPERIENCE RALLYCROSS PRO, що відбуватиметься в Німеччині, 

на гоночній трасі Естерінг. Сертифікат включає організацію та забезпечення перельоту до місця 

призначення та в зворотному напрямі на 2-х осіб та проживання в готелі в двомісному номері 

тривалістю 1 (одна) доба для 2-х осіб. Звертаємо увагу, що право на участь у тренінгу з 

екстремального водіння R EXPERIENCE RALLYCROSS PRO отримує лише Переможець Акції, 

тобто одна особа. Мовою проведення тренінгу є англійська / німецька. 

 

1.4. Розіграш - процедура визначення Переможця Акції відповідно до п. 2.2. цих Правил.  

 

1.5. Учасником Акції (далі – «Учасник») може бути громадянин України, якому на момент його 

участі в Акції вже виповнився 21 рік, має паспорт для виїзду за кордон з діючою візою для виїзду 

у країни ЄС строком дії не менше ніж до 31.07.2020 р., або біометричний паспорт для виїзду за 

кордон строком дії не менше ніж до 31.07.2020 р, посвідчення водія категорії «В» та водійський 

стаж не менше 3-х років, який виконав умови Акції зазначені у п. 2.1. Правил, який згоден з 

умовами Акції. Факт виконання умов Акції прирівнюється до факту беззаперечної згоди 

Учасника Акції з умовами даних Правил, та не має обмежень, зазначених у п.1.6. цих Правил. 

 

Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників Акції. 

 

1.6. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

 

1.6.1. Працівники Організатора Акції, організації та/або проведенні Акції, працівники офіційних 

Дилерських центрів Volkswagen, працівники групи компаній  Порше Фінанс Груп Україна.  

 

1.6.2. Особи, яким на момент їх участі у Акції ще не виповнився 21 рік. 

 

1.6.3. Особи, які не мають посвідчення водія категорії «В» та водійський стаж не менше 3-х років. 

 

1.6.4. Особи, які не мають паспорт для виїзду за кордон з діючою візою для виїзду у країни ЄС 

до 31.07.2020 р., або біометричний паспорт для виїзду за кордон строком дії до 31.07.2020р. 

 



1.6.5. Особи, які не виконали умови, зазначені у п. 2.1. Правил. 

 

1.7. Акція проводиться на Заході «R-Line days» в дилерських центрах у період з 01.06.2019 по 

05.10.2019 року на всій території України за виключенням АР Крим та зони проведення АТО. 

Список дилерських центрів знаходиться за посиланням: https://www.volkswagen.ua/news/7119-r-

line-days-vzhe-na-starti-skoro-u-tvoyemu-misti 

 

1.8. Дані правила та умови Акції розміщуються на Інтернет-сайті: www.volkswagen.ua (надалі - 

«Правила»). 

 

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА РОЗІГРАШУ ПРИЗУ 

 

2.1. Порядок участі в Акції 
 

2.1.1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику в період проведення Акції, визначений в п. 1.7. 

необхідно вчинити наступні дії: 

 

1. Відвідати Захід у Дилерському центрі ««R-Line days». Описання заходу та графік 

знаходиться за посиланням: https://www.volkswagen.ua/news/7119-r-line-days-vzhe-na-starti-skoro-

u-tvoyemu-misti 

2. Розмістити фото із заходу «R-Line days» в Дилерському центрі на своїй сторінці у мережі 

Facebook  у період з 01.06.2019 по 05.10.2019 року. Коментар до Фото обов’язково має містити 

хештег «#rlinedays». 

3. Заповнити анкету Учасника.  

 

Один учасник має право заповнити одну анкету. Повторна участь в акції для одного 

учасника заборонена. 

 

2.1.2. Фото Учасника може супроводжуватись відгуком, не повинно містити неетичні елементи, 

що не відповідають усталеним у суспільстві принципам моралі та нехтують правилами 

пристойності тощо та/або містять зображення будь-яких інших торгових марок, окрім торгової 

марки Volkswagen.  

 

2.1.3. У разі розміщення разом з фото відгуку, такий відгук Учасника не повинен містити не 

етичні елементи, ненормативну лексику, грубі, непристойні, погрожуючі повідомлення, а також 

такі, що не відповідають усталеним у суспільстві принципам моралі та нехтують правилами 

пристойності тощо та/або містять згадування будь-яких інших торгових марок, окрім торгової 

марки Volkswagen. 

 

 

 

2.2. Порядок визначення Переможця Акції 
 

2.2.1.  До розіграшу Призу допускаються всі Учасники Акції, які відповідають вимогам п. 1.5 цих 

Правил та на момент проведення Розіграшу виконали вимоги п. 2.1.1., п.2.1.2 та/або п.2.1.3. цих 

Правил та сторінки яких у мережі Facebook знаходяться у відкритому доступі. 

 

2.2.2. До участі в Акції та розіграші Призу не прийматимуться опубліковані відгуки, які не 

містять у тексті  хештег «#rlinedays» або, якщо такі хештеги написані неправильно та/або не 

відповідають вимогам п.п. 2.1.2, 2.1.3. цих Правил, або які були опубліковані протягом періоду 

проведення Акції, але  були видалені до дати Розіграшу Призу, визначеної в п. 2.2.3. цих Правил. 

 

2.2.3. Точна дата проведення розіграшу буде вказана на сайті: https://www.volkswagen.ua 

10.10.2019 року.  



Розіграш Призу проводиться шляхом випадкової вибірки з переліку Учасників Акції за 

допомогою інтернет-сервісу www.random.org або іншого інструменту, що забезпечує 

випадковість вибору Переможця Акції (далі - «Рандомайзер»).   

 

2.2.4. Організатор за допомогою Рандомайзера визначить одного Переможця Акції. 

 

2.2.5. Результати визначення Переможця Акції будуть оформлені Протоколом визначення 

Переможця Акції, а ім’я та прізвище Переможця будуть опубліковані на сайті 

www.volkswagen.ua після складення Протоколу визначення Переможця Акції. Протокол 

визначення Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

 

2.3. Порядок інформування Переможця. Отримання і використання Призу 
 

2.3.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту визначення Переможця, Організатор Акції 

зв’яжеться з Переможцем за номером телефону, вказаним в анкеті на участь у розіграші та 

шляхом відправлення особистого повідомлення на електронну адресу, зазначену в анкеті 

Учасника. Переможцю необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання 

повідомлення про виграш надіслати Організатору копії  наступних документів: 

 

● завірену власним підписом копію дійсного паспорта громадянина України 

(перша та друга сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію), а також завірену 

власним підписом копію дійсного паспорту для виїзду за кордон з діючою візою 

для виїзду у країни ЄС строком дії не менше ніж до 31.07.2020 р., або копію 

біометричного паспорту для виїзду за кордон строком дії не менше ніж до 

31.07.2020р; 

 

● завірену власним підписом копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (ІПН) у хорошій якості. У разі, якщо у 

Переможця відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(ІПН), необхідно надіслати копію відповідної довідки з Державної фіскальної 

служби України та/або рішення суду, яке набрало законної сили, про право 

здійснювати платежі без реєстраційного номеру облікової картки платника 

податків (ІПН), або копію паспорта громадянина України з відповідною відміткою; 

  

● завірену власним підписом копію посвідчення водія. 

 

Додатково необхідно протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про 

виграш надіслати Організатору копії  наступних документів особи, що супроводжуватиме 

Переможця на період поїздки, але не братиме участь у тренінгу з екстремального водіння R 

Experience Rallycross PRO:  

 

● завірену власним підписом копію дійсного паспорта громадянина України 

(перша та друга сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію), а також завірену 

власним підписом копію дійсного паспорту для виїзду за кордон з діючою візою 

для виїзду у країни ЄС строком дії не менше ніж до 31.07.2020 р., або копію 

біометричного паспорту для виїзду за кордон строком дії не менше ніж до 

31.07.2020р; 

 

● завірену власним підписом копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (ІПН) у хорошій якості. У разі, якщо у особи, 

що супроводжує переможця, відсутній реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (ІПН), необхідно надіслати копію відповідної довідки з 

Державної фіскальної служби України та/або рішення суду, яке набрало законної 

сили, про право здійснювати платежі без реєстраційного номеру облікової картки 



платника податків (ІПН), або копію паспорта громадянина України з відповідною 

відміткою; 

 

 Ненадання вказаних документів вважається добровільною відмовою Переможця від 

Призу. 

 

2.3.2. Після одержання копій документів, визначених п. 2.3.1. Організатор протягом 3 (трьох) 

робочих днів повідомляє дату, в яку Переможець Акції повинен особисто звернутись за 

місцезнаходженням Організатора для одержання Призу (а також для підписання Акту прийому-

передачі). Переможець Акції і Організатор можуть погодити іншу дату для одержання Призу, яка 

в будь-якому випадку:  

 

(і) повинна припадати на офіційні робочі дні в Україні та в години з 10:00 до 18:00 

та   

 

(іі) повинна бути прийнятною для Організатора.  

 

2.3.3. Приз надається Переможцю Акції за місцезнаходженням Організатора.  Передача Призу 

Переможцю Акції відбуватиметься на підставі Акту прийому-передачі, за формою встановленою 

Організатором. Витрати за надання послуг, передбачених сертифікатом несе Організатор. 

Організатор не несе будь-які інші витрати за Переможця Акції, у разі, якщо вони не передбачені 

сертифікатом. Для отримання Призу (сертифікату) Переможець Акції повинен мати при собі 

оригінали документів, визначених п. 2.3.1 цих Правил (як власні, так і особи, що 

супроводжуватиме його у поїздці). 

 

Неприбуття Переможця Акції у зазначену дату за одержанням Призу або відсутність оригіналів 

документів згідно п. 2.3.1. цих Правил (як власних, так і особи, що супроводжуватиме його у 

поїздці) вважається добровільною відмовою Переможця від Призу.  

 

2.3.4. Організатор має повне право відмовити Переможцю в наданні Призу, якщо у Організатора 

виникнуть сумніви в сумлінності участі Переможця в Акції, у разі недотримання Учасником 

положень цих Правил та чинного законодавства України. Таке рішення Організатора є 

остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

2.3.5. У разі відмови від Призу з боку Учасника, який отримав право на його отримання, 

Організатор на свій розсуд розпоряджається таким Призом. 

 

2.3.6. Переможець повинен використовувати Приз у спосіб, визначений даними Правилами, 

відповідними укладеними з Організатором документами та чинним законодавством України. 

 

2.3.7. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками 

Акції та/або Переможцем.  

 

3. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 
 

3.1. У разі виникнення додаткових умов та змін щодо проведення Акції, Організатор публікує 

такі зміни та нові умови проведення Акції в мережі Інтернет на сайті www.volkswagen.ua. Більш 

пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу. У разі припинення дії Акції достроково, 

Організатор опубліковує відповідне повідомлення на Інтернет сайті www.volkswagen.ua.  

 

4. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 
 

4.1. Участь у Акції є безкоштовною. 

 



4.1. Виплата грошового еквіваленту вартості Призу або заміна його іншим благом, заохоченням 

тощо, не допускається. 

 

4.2. Учасник, який бере участь в Акції, своєю участю підтверджує згоду з Правилами Акції, а 

також те, що: 

 

-  йому виповнився 21 рік і він ніяким іншим чином не обмежений (в тому числі у 

своїй дієздатності) для участі в даній Акції та відповідає вимогам пункту 1.5. 

Правил. 

 

4.3. Якщо при отриманні Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може 

бути Учасником (пункт 1.6. Правил), такий Учасник втрачає право на отримання Призу за 

умовами цієї Акції. 

 

4.4. Організатор не несе відповідальність стосовно використання Переможцем наданого Призу.  

 

4.5. Звертаємо увагу, що мова проведення тренінгу - англійська / німецька. Організатор не бере 

на себе зобов’язання та витрати щодо супроводу та забезпечення послугами з перекладу під час 

поїздки.  

 

4.6. Організатор не несе жодної відповідальності щодо виконання цих Правил та проведення 

Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові 

дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території 

проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини і в разі настання 

яких Організатор не можуть виконати умови Акції. 

 

4.7. Переможець Акції самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації 

(в т.ч. інформації щодо контактів з ними, поштових адрес тощо). 

 

4.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-

яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення 

Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

4.9. Учасник Акції повинен отримати Приз особисто і не має права передати/поступитися своїм 

правом на Приз третій особі, якщо інше не буде передбачено цими Правилами. 

 

4.10. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на використання наданої 

ним інформації Організатором та/або третіми особами з маркетинговою метою, методами, що не 

порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на 

використання імені (псевдоніму) та прізвища Учасника, шляхом публікації в мережі Інтернет та 

інших веб-ресурсах Організатора, без будь-яких обмежень за часом та способом використання. 

Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою 

третьою особою. 

 

Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає Організатору як володільцям 

персональних даних та/або будь-якому іншому розпоряднику персональних даних, 

призначеному Організатором на власний розсуд, та/або третій особі з метою забезпечення 

реалізації Акції та відносин щодо проведення рекламних, маркетингових, мотиваційних 

конкурсів, програм, заходів, акцій відповідно до законодавства України, для цілей ідентифікації 

його як учасника Акції, свою згоду та дозвіл на використання, обробку та міжнародну передачу 

його персональних даних, фото-, відео- та/або аудіоматеріалів з його участю, а також малюнків, 

фото і текстового матеріалу, який викладено в мережі Інтернет від імені Учасника з метою участі 



в Акції, для маркетингових цілей Організатора та/або третіх осіб без будь-якої компенсації з боку 

Організатора (та/або третіх осіб) та без попереднього узгодження з Учасником. 

 

Учасники, як суб'єкти персональних даних, надають свою згоду на передачу персональних даних 

Організатору і дозвіл на їх обробку відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних». Факт участі в Акції за цими Правилами вважається письмовим повідомленням Учасників 

про їхні права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору 

персональних даних, осіб (в даному випадку –  Організатора), яким передаються такі персональні 

дані Учасників. Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних 

виключно письмовим зверненням на адресу  Організатора. У разі відкликання згоди на 

використання персональних даних, Учасник не допускається до подальшої участі в Акції та 

розіграші Призу. 

 

4.11. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу та не є азартною грою. 

 

4.12. Дана Акція жодним чином не спонсорована, не підтримана, не управляється і не пов'язана 

з соціальною мережею Facebook. Інформація в рамках Акції надається Організатором Акції, а не 

відповідними соціальними мережами. Соціальні мережі не несуть відповідальності щодо 

проведення цієї Акції перед своїми користувачами та Учасниками. 

 

4.13. Всі Учасники Акції автоматично погоджуються з даними Правилами та згодні їх 

дотримуватись.  


