
 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

акції ТМ «BigBob» під умовною назвою «Big Bob - кіно Non-Stop» 

(далі за текстом – Акція» або «Офіційні правила») 

 

1. Загальні умови: 

Організатором Акції є ТОВ «ТЕЙСТІ КОРН» Юридична адреса: Україна 49000, Дніпропетровська обл.,  

м. Дніпро, вул.  Універсальна, буд. 1, приміщення 17, офіс 7 (надалі - «Організатор»). 

1.2. Співорганізатором Акції та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАРТ КАПІТАЛ ІНВЕСТ», Місцезнаходження: Україна, 04208, м.Київ, пр-т Правди, буд. 66А, оф.2; 

ЄДРПОУ 36146885 (надалі – «Співорганізатор»/«Виконавець»). 

 

1.  Список скорочень та пояснень:  

Акція - рекламна акція ТМ «BigBob» під умовною назвою «Big Bob - кіно Non-Stop», що організована 

Організатором та Співорганізатором, в рамках якої придбавши Товари, Учасник акції може отримати Код, який 

дає можливість безоплатно отримати безкоштовний доступ до Онлайн-кінотеатру Акційного пакету «Big Bob - 

кіно Non-Stop» на Сервісі Виконавця.  

Учасник акції – будь-яка повнолітня фізична особа з необхідним об’ємом дієздатності згідно законодавства 

України, яка придбала продукцію попкорн торгівельної марки «Big Bob», термін проведення якої з 07.04.2021 

року по 31.12.2021 року, та зайшла на Qr-код який зазначений на продукції і пройшла гру «кіно Non-Stop». 

Зареєстрований абонент – фізична особа, яка пройшла реєстрацію на Сервісі та внаслідок цього отримала 

доступ до перегляду певного контенту в інформаційно-ознайомлювальних цілях, а після закінчення 

інформаційно-ознайомлювального періоду, обрала Пакет, здійснила платіж за доступ до Пакету Сервісу 

напряму та безпосередньо на користь Виконавця та отримала доступ до Пакету Сервісу за IP-технологією.  

Новий абонент – це абонент, який ніколи не використовував Сервіс та в обліковій системі вперше реєструється 

з новим унікальним ідентифікатором (електронна адреса). 

Товари - попкорн торгівельної марки «BigBob», термін проведення якої з 07.04.2021 року по 31.12.2021 року. 

Пакет – тарифний план (пакет) Виконавця, тобто форма комерційної пропозиції (підписка), що містить перелік 

контенту у складі Сервісу, до якого надається доступ, та доступних додаткових послуг (за наявності), а також 

вартість такого доступу для абонента.  

Акційний пакет – пакет «Big Bob - кіно Non-Stop», до якого входить перелік каналів погоджений 

Організатором та Виконавцем та зазначений на сторінці Виконавця https://divan.tv/uk/, доступ до яких 

надаватиметься Виконавцем учасникам Акцій протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту 

реєстрації/активації кожного окремого Коду, відповідно до Офіційних правил Акції. 

Сервіс – Сервіс «Divan.TV», що є послугою Виконавця по наданню доступу до телевізійного контенту та інших 

послуг з використанням технології доставки відеосигналу на телевізор користувача через мережу Інтернет 

Код – набір символів, який дозволяє Учаснику акції отримати доступ до Акційного пакету на умовах Акції 

 

2.  МЕТА АКЦІЇ  

2.1. рекламування та збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «BigBob»; 

2.2. привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується 

Організатором акції та Виробником в рамках його господарської комерційної діяльності. 

2.3. залучення Нових Абонентів інтерактивного Сервісу; 

2.4. детальне ознайомлення Нових Абонентів Сервісу з новими Пакетами та особливостями функціональних 

характеристик Сервісу.  

2.5. Акція не є лотереєю, азартною грою чи послугою у сфері грального бізнесу. 

 

3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, в межах, що визначені чинним 

законодавством України. 

3.2. Акція проводиться у період з 07.04.2021 року по 31.12.2021 року (надалі — «Строк проведення Акції»).  

 

5. ПРАВО НА УЧАСТЬ 
5.1.  В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, яким на момент початку Акції виповнилося  

18 років, крім: 

а) працівників Організатора, Співорганізатора/Виконавця та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, 

брати/сестри, батьки); 

б) власників, працівників чи представників організацій, які реалізовують Товари, та членів їхніх родин 

(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

5.2. Учасник, який бере участь в Акції, цим підтверджує, що він є дієздатним та повнолітнім. Акції. 

https://divan.tv/uk/


 

5.3. Організатор та Виконавець Акції не зобов'язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність 

Учасників Акції. 

 

6. УМОВИ АКЦІЇ  

6.2. Для участі в Акції, Учаснику Акції необхідно придбати продукцію попкорн торгівельної марки «Big 

Bob», та зайти на Qr-код який зазначений на продукції і пройти гру «кіно Non-Stop». Не залежно від результату 

гри, учасник акції отримує код. 

6.3. Беручи участь у цій Акції, Учасник акції підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними 

правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Офіційних правил (зокрема 

механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання 

вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні безкоштовного доступу до Онлайн-кінотеатру 

Акційного пакету «Big Bob - кіно Non-Stop» на Сервісі Виконавця. У випадку порушення будь-якої з умови 

та/або вимоги цих Офіційних правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якоі ̈

компенсації.  

6.4. Умови Акції поширюються на всіх Абонентів.  

6.5. Учасник акції при переході на Qr-код який зазначений на продукції і пройшовши гру «кіно Non-Stop», не 

залежно від результату гри, отримує код за допомогою якого може отримати доступ до Акційного пакету «Big 

Bob - кіно Non-Stop» (14 днів безкоштовно використовувати пакет під назвою «Big Bob - кіно Non-Stop»). 

Використання коду відбувається після реєстрації Учасника акції на Сервісі та введенні коду за адресою 

https://divan.tv/uk/promo, дотримуючись правил Сервісу. 

6.6. Кожен Учасник акції може використати не більше 1 (одного) коду на своєму зареєстрованому обліковому 

записі на Сервісі.  

6.7. Період дії Акційного пакету починає відраховуватися з дати введення Коду. 

6.8. Склад Акційного пакету зазначається на сторінці Виконавця https://divan.tv/uk/.  

6.9. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання послуг Учасником Акції  

з яких-небудь причин, незалежних від Організатора. 

6.10. Виконавець не несе відповідальності за неможливість отримання послуг Учасником Акції  

з яких-небудь причин, незалежних від Виконавець. 

 

7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 
7.2. Офіційні правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього Строку проведення 

Акції на офіційному веб-сайті Сервісу: https://divan.tv/ та сайті https://popcorn.bigbob.tm/. 

7.3. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Офіційних правил, в тому числі змінювати 

Строк проведення Акції. Про внесення змін Організатор інформує Учасників Акції шляхом розміщення 

відповідної інформації або оновлених Офіційних правил на офіційному веб-сайті Сервісу: https://divan.tv/ та 

сайті https://popcorn.bigbob.tm/. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо 

інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Офіційних правил. 

7.4. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру 

Співорганізатора 0-800-30-11-73 (дзвінок безкоштовний зі стаціонарних телефонів в Україні).  

 

8. ІНШІ УМОВИ  

8.2. Ці Офіційні правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-

небудь питання прямо не врегульовані Офіційними правилами, Організатор залишає за собою право приймати 

рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними та не 

підлягають оскарженню. 

8.3. Заміна Акції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.  

8.4. Організатор звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.  

8.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне 

використання наданої інформації, його особистих даних Організатором Акції, а також третіми особами, 

залученими до її проведення, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують 

чинне законодавство України. 

8.6. Приймаючи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду на обробку його персональних 

даних Організатором та Виконавцем Акції.  

8.7. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну, безумовну згоду Учасника акції з 

даними Офіційними правилами а також підтверджує, що є повнолітнім. Порушення Учасником акції цих 

Офіційних правил або відмова Учасника акції від належного виконання цих Офіційних правил вважається 

відмовою Учасника від участі в Акції та отримання послуг Акції, при цьому така особа не має права на 

одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.  

8.8. Продовження використання Учасником акції після будь-яких змін Офіційних правил передбачає згоду з 

такими змінами. 

8.9. Акційний пакет може бути змінений без попереднього повідомлення про це учасників Акції. 

https://divan.tv/uk/promo
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8.10. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції (якщо надання такої 

інформації передбачене умовами Акції), в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого 

Учасника права на участь в Акції та звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником. 

 

9. ОБМЕЖЕННЯ 
9.2. Організатор не несе відповідальність за наслідки вивозу упаковок продукції попкорн торгівельної марки 

«Big Bob» за межі України та цілісність упаковки, придбаної Учасником Акції. 

9.3. У разі виявлення Організатором/Співорганізатором Акції протиправних дій з боку будь-якої особи 

Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Офіційних правил, Організатор має право 

усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є 

порушенням цих Офіційних правил та які пояснення є обґрунтованими. 

9.4. Учасник Акції, який не виконує/неналежно виконує/порушує умови даних Офіційних правил, втрачає 

право на участь в Акції. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
10.1. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і 

підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про 

захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних 

даних. 

10.2. Своєю участю в Акції Учасник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Виконавцю та 

Організатору Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, 

поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, 

у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи з 

метою персоніфікації фізичної особи як Учасника, у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а 

також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних 

даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Виконавцем та Організатором) з метою їхньої обробки, в 

тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. 

10.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. 

інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх 

прав та обов’язків, передбачених Офіційних правил. 

10.4. Виконавець та Організатор Акції забезпечують захист персональних даних Учасників від незаконної 

обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України. 

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
11.1. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості 

укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю 

участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Офіційних правилах 

і зобов’язуються їх виконувати. 

11.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Офіційних правил та/або 

питань, не врегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції 

відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не 

підлягає оскарженню. 

 

  
 


