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Правила Розіграшу «Роутер Щодня » 

від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ»  
 

Нижче наведені правила, встановлені для проведення Розіграшу „Роутер Щодня” (надалі – 

Розіграш), що організовується та проводиться    Організатором   в рамках та відповідно правил  

участі в заході  Розіграш передбаченого в  Бонусній програмі «ЕверОК».    
Метою проведення Розіграшу є популяризація послуг, які надаються під торговельною 

маркою «ЕВЕРЕСТ»; розвиток Бонусної програми «ЕверОК»; збільшення кількості 

абонентів/користувачів послуг, які надаються під  торговельною маркою «ЕВЕРЕСТ». 

 

Організатор -  Організатор 2 Бонусної програми «ЕверОК».  

Учасник Розіграшу –  Учасник Бонусної програми «ЕверОК», який користується послугою 

доступу до мережі Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ»та  виконав умови Розіграшу, що 

відображені в цих Правилах.  

Учасник-переможець - Учасник Розіграшу,  Абонентський номер якого визначений виграшним за 

результатами проведення Розіграшу, в зв’язку з чим  має можливість отримати один з  Призів 

згідно цих Правил. 

Розіграш «Роутер Щодня»/Розіграш – захід, що проводиться  відповідно до правил Бонусної 

програми «ЕверОК» та  на підставі  цих Правил. 

День Розіграшу –     день тижня  коли буде проведено Розіграш. 

Правила – дані правила Розіграшу, які визначають умови та порядок проведення Розіграшу. 

Приз – моделі безпроводних маршрутизаторів, які  є в наявності на Дату Розіграшу  та 

можуть бути отримані Учасниками за результатами проведення Розіграшу. 

Абонентський номер -    вживається в розумінні визначеному в Публічних договорах про надання 

телекомунікаційних послуг від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» 

Право участі  у Розіграші – це можливість отримати Приз в результаті  проведення процедур 

Розіграшу на умовах цих  Правил.  

Всі інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються в значеннях 

визначених в  Правилах участі в  Бонусній програмі «ЕверОК» та Публічного договору про надання 

телекомунікаційних послуг.   

 

 

 

1. Загальні положення 
 

Учасник Розіграшу може  обміняти Бонуси на право участі у Розіграші    як на Сайті так і в 

Інформаційних центрах,   адреси яких зазначені нижче.  При обміні Бонусів на право  участі у 

Розіграші  в Інформаційних центрах, Учасник Розіграшу, повинен пред’явити для ідентифікації 

паспорт або інший документ, що засвідчує його особу. 

 Учасник Розіграшу може  обміняти Бонуси на право   участі у Розіграші  лише один раз. 

Кількість Бонусів необхідних для їх обміну на право  участі в Розіграші  визначається 

Організатором  та розміщуються на Сайті.  

 Обмін Бонусів на право  участі у Розіграші  здійснюється щодня.  

Учасник розіграшу починає брати участь в Розіграші з наступного дня, що слідує за днем 

обміну Бонусів  на право участі в Розіграші. 



Днем Розіграшу є кожний день тижня.  

Учасники Розіграшу, вважаються такими, що повністю проінформовані та згодні з 

Правилами Розіграшу («мовчазна згода»).  

Правила Розіграшу є чинними протягом терміну проведення Розіграшу та/або до моменту  

прийняття Організатором  рішення про припинення проведення Розіграшу. 

Учасниками  Розіграшу не можуть бути  співробітники Організатора, а також  їх близькі 

родичі, які проживають разом з ними за однією адресою. 

Учасники Розіграшу, які внаслідок неправильного або неточного надання інформації 

(внесення хибних даних в інформаційну базу, її технічні недоліки, втрата даних при передаванні 

інформації, помилки на лінії телефонної мережі, дефекти комп’ютерного обладнання та програм 

або інші подібні обставини, які сталися не за вини Організатора) не встигли в строк, наведений у 

цих Правилах, стати Учасниками Розіграшу та/або неправильно виконали умови цих Правил, не 

беруть участі у Розіграші. 

 

2. Порядок  проведення Розіграшу 

 

Розіграш проводиться до моменту  виграшу Призу  останнім зареєстрованим Учасником 

Розіграшу.    

В День Розіграшу, серед Учасників Розіграшу за допомогою програми генератора 

випадкових чисел визначаються Учасники-переможці (за Абонентським номером).   

Організатор,  шляхом розміщення інформації на Сайті та Інформаційних центрах, доводить   

до загального відома лише Абонентські номери та/або «nickname» Учасників Розіграшу, які стали 

Учасниками-переможцями.  

Учасники-переможці,  можуть бути запрошені для вручення Призів за допомогою 

направлення відповідного повідомлення на свою адресу електронної пошти  або за телефонним 

номером, відомим Організатору.  

Під отриманням Призу розуміється можливість його отримання Учасником-переможцем 

відповідно до умов договору відповідального зберігання строком на 20 (двадцять) років. 

За  Учасником  Розіграшу зберігається право на участь в Розіграші  та подальше отримання 

Призу як Учасником-переможцем, лише за умови користування послугою доступу до мережі 

Інтернет від торговельної марки «ЕВЕРЕСТ»  протягом усього часу проведення Розіграшу. 

У разі  Припинення надання Учаснику Розіграшу послуги доступу до мережі Інтернет від 

торговельної марки «ЕВЕРЕСТ», останній втрачає право на участь у Розіграші та отримання Призу. 

Учасник-переможець має право на отримання Призу лише за умови, що на день фактично 

отримання  Призу він являється активним користувачем  послуги доступу до мережі Інтернет від 

торговельної марки «ЕВЕРЕСТ» (Послуга не є Призупинена).  

Дзвінки Учасників-переможців Організатор приймає на номер телефону (0432) 552-552, де 

Учасник розіграшу має можливість отримати будь-яку інформацію стосовно Розіграшу, 

включаючи, але не обмежуючись інформацією про день і час видачі Призів. 

 

3. Процедура вручення Призів 

 

Учасники-переможці зобов’язані звернутись до Організатора за отриманням Призу не 

пізніше 30 календарних днів з Дня розіграшу за адресою: м. Вінниця, вул. 40-річчя, 6-Б та/або за  

номером телефону (0432) 552-552.  У разі не звернення Учасника-переможця за отриманням Призу 

протягом строку зазначеного вище, він вважається таким, що відмовився від отримання Призу. 

До процедури вручення Призів допускаються  громадяни України, наділені відповідною 

дієздатністю, що після звернення до Організатора за отриманням Призу, в порядку передбаченому 

вище,  одержали  персональне запрошення взяти участь у врученні Призів.  

    Для отримання Призів Учасник-переможець зобов'язані пред'явити уповноваженим 

працівникам Організатора паспорт та підтвердити згоду на участь у процедурі нагородження. 

У разі відсутності паспорта та/або відмови Учасника-переможця від участі у процедурі 

нагородження та/або підписання накладної, Учасник-переможець позбавляється права на 

отримання Призу, а уповноважені співробітники Організатора мають право не видавати Приз. За 

настання умов, передбачених вище, Учасник-переможець вважається таким, що відмовився від 

Призу.  



У разі відмови Учасника-переможця від Призу, з будь-якої причини, Організатор  залишає за 

собою право відповідного зменшення загальної кількості володарів Призів і виданих Призів без 

будь-яких компенсацій Учаснику-переможцю, що відмовився від Призу. Організатор Розіграшу не 

несе відповідальності за якість Призів та не забезпечує гарантійними обов’язками.  

У випадку, якщо Приз не отримано внаслідок "Відмови від Призу", він не може бути 

повторно затребуваний. Претензії по не отриманим Призам не приймаються. Організатор залишає 

за собою право не вступати в письмові переговори, або інші контакти з Учасниками Розіграшу, 

окрім випадків, передбачених цими Правилами, чинним законодавством України або спірних 

ситуацій. 

Процедуру отримання учасниками-переможцями Призів може  бути ретрансльовано на 

каналі «Еверест». 

Призи не обмінюються на суму їх грошового еквівалента. Заміна одного Призу іншим не 

допускається. Транспортування Призу від офісу Організатора до себе додому або будь-якого 

іншого місця оплачує учасник-переможець за свій рахунок.  

 

5. Заключні положення 

 

Організатор залишає за собою право змінювати в односторонньому порядку Правила, 

виклавши їх на Сайті. 

Організатор залишає за собою право змінювати умови, періоди і терміни проведення 

Розіграшу. 

При виникненні ситуації, коли можливе неоднозначне трактування даних Правил, а також 

при виникненні будь-яких спірних питань, не врегульованих даними Правилами, рішення, що 

приймається Організатором, є остаточним і не підлягає перегляду. 

Щодо послуг по сервісному обслуговуванню, Учасник-переможець має звернутися до 

авторизованого сервіс-центру, зазначеного в гарантійному талоні. Усі спори пов’язані з 

проведенням Акції, повинні вирішуватися шляхом переговорів. У випадку неможливості дійти 

згоди мирним шляхом, спір підлягає розгляду в суді. 

Ці Правила та інформація про Розіграш розміщені на сайті http://www.everok.vn.ua 

Детальніше дізнатися про Розіграш ви зможете за тел. (0432) 552-552 та в інформаційних 

центрах Організатора за адресами: 

Інформаційний центр "Вишенський"  м. Вінниця, просп. Юності, 43а   2 корпус, 1 поверх 

час роботи: Пн.-Нд. з 9-00 до 21-00 (перерва з 14-00 до 15-00); 

     Замостянський інформаційний центр ТРЦ «Квартал», м. Вінниця, вул. Папаніна 1а, час 

роботи: з 10-00 до 20-00 без перерв та вихідних; 

Центральний інформаційний центр м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 6-Б, час роботи: 

Пн.-Пт. з 9-00 до 18-00 (перерва з 13-00 до 14-00). 

 

 

 


