
Правила проведення рекламної акції 

«Dybok дарує світло» (далі по тексту – «Правила») 

  

1. Організатор рекламної акції «Dybok дарує світло» (далі – Акція). 

1.1. Організатором акції є мережа магазинів «Dybok». 

1.2. Акція проводиться з метою додаткового стимулювання попиту на продукцію, що 
продається у роздрібній торгівельній мережі та інтернет-магазині Dybok.ua. 

2. Місце та строки проведення Акції. 

2.1. Акція проводиться по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, 
з 5 травня 2021 р. та до повного вичерпання обмінного фонду. 

2.2. Термін проведення Акції може бути змінений Організатором за його власним 
рішенням самостійно або у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути 
передбачені Організатором. 

3. Учасники Акції. 

3.1. Участь в акції можуть взяти всі дієздатні громадяни України, які в період 
проведення Акції виконали всі вимоги та умови цих Правил (далі – Учасники). 

3.2. Учасниками Акції не можуть бути співробітники і представники Організатора, 
юридичні особи, а також особи, які не відповідають вимогам, не згодні або не 
виконують умови даних Правил. 

4. Умови участі в Акції. 

4.1. При здійсненні покупки на суму від 5000,00 грн і більше з «05» травня 2021 року 
покупцю нараховується 10% кешбеку. Під кешбеком розуміється нарахування бонусів 
Учаснику для подальшого їх обміну одночасно зі здійсненням даної покупки на 
обраний ним товар з обмінного фонду Організатора. 

4.2. Обмінний фонд складають всі наявні товари категорії «Освітлення» за 
посиланням: https://www.dybok.com.ua/ua/product/pidcatalog/684 

4.3. Організатор залишає за собою право змінювати кількість товарів Обмінного 
фонду. Перелік товарів в категорії «Освітлення» не є остаточний. Наявність обраного 
товару підлягає підтвердженню представником Організатора. 

4.4. Кешбек обмінюється в день здійснення покупки, до моменту її завершення. В 
подальшому кешбек анулюється та обміну не підлягає. 

4.5. Кешбек не підлягає грошовій компенсації та не може бути переданий третім 
особам. 

4.6. При обміні кешбеку на товар (товари) Обмінного фонду невикористані суми 
кешбеку анулюються і не можуть бути використані. Якщо вартість обраного Учасником 

https://www.dybok.com.ua/ua/product/pidcatalog/684


товару (товарів) перевищує суму отриманого кешбеку Учасник сплачує різницю 
додатково.  

4.7. У випадку повернення (повного або часткового) покупки Учасником, що надала 
йому право на отримання та використання кешбеку згідно Правил Акції, наданий 
кешбек анулюється, а отриманий товар (товари) з Обмінного фонду також підлягає 
поверненню. 

4.8. Викупна вартість будь-якого товару Обмінного фонду у випадку його повернення 
Учасником Акції з будь-яких причин становить 1,00 (одна) грн за одиницю товару. 

4.9. Детальні умови Акції, а саме ці Правила, так само як й інша інформація, що 
стосується Акції, розміщуються на сайті http://www.dybok.com.ua 

5. Інші Умови. 

5.1. Взявши участь у Акції, Учасники надають Організатору (який є володільцем бази 
персональних даних) свою згоду на: 
 - добровільну, повну і безумовну (беззастережну) згоду на обробку його (її) 
персональних даних, як суб’єкта персональних даних у значенні Закону України «Про 
захист персональних даних» у базі персональних даних Організатора (далі – БПД). 
Метою, ціллю та призначенням обробки персональних даних суб’єкта персональних 
даних в БПД є реалізація підприємницької діяльності Організатора, а також захист від 
ризиків, які пов’язані з підприємницькою діяльністю, відповідно до вимог 
законодавства України, а також з метою участі в акції. Суб’єкт персональних даних 
БПД надає право Організатору на обробку отриманих від нього персональних даних в 
обсязі, який визначається останнім на свій розсуд відповідно до сформульованої 
мети. Суб’єкт персональних даних БПД надає право Організатору на свій розсуд 
визначати порядок обробки, використання, доступу та поширення (в повному обсязі 
або частково) персональних даних суб’єкта персональних даних БПД іншим суб’єктам 
відносин, пов’язаних із персональними даними. Беручи участь у Акції суб’єкт 
персональних даних БПД також засвідчує, що він ознайомлений про: включення його 
(її) персональних даних до БПД; про свої права, які визначені Законом України «Про 
захист персональних даних»; мету збору даних та осіб, яким передаються та/або 
можуть бути передані його (її) персональні дані. 
 -   використання такої інформації Організатором з метою проведення Акції відповідно 
до чинного законодавства України; 
 -   отримання листів на пошту та/або смс-повідомлень на номер мобільного телефону 
Учасника від Організатора з інформацією про послуги, акції, які пропонує Організатор. 

5.2. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою 
анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на web-сайті, який 
знаходиться в мережі Інтернет за наступною адресою: http://www.dybok.com.ua, а 
також може здійснюватися на розсуд Організатора за допомогою розсилки листів 
електронною поштою, смс-повідомлень на наявні в Організатора номери мобільних 
телефонів. 

5.3. Ці Умови можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом всього 
строку проведення Акції. Зміни та / або доповнення цих Правил та умов Акції можливі 
у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що 
визначений для інформування про умови Акції. Такі зміни/доповнення набирають 
чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене 
безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил та умов. 



5.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, 
будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, 
остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає. 
Результати Акції є остаточними і не підлягають перегляду. 

5.5. Організатор не несе відповідальності 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. 

5.6. Беручи участь в Акції Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними 
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих 
Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т. ч. механіки, 
порядку та строків проведення Акції та / або отримання призу тощо) вважається 
відмовою Учасника від участі в Акції та отримання кешбеку. При цьому така особа не 
має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації. 

5.7. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, 
а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї 
сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники 
погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати. 

5.8. Знижки на товари не сумуються з будь-якими акціями, бонусами, кешбеками та 
іншими акційними пропозиціями чи програмами лояльності. На акційні товари та 
товари з розпродажів знижки, бонуси, кешбеки тощо не застосовуються. При 
здійсненні покупки Покупець може скористатися виключно однією діючою акційною 
пропозицією на власний вибір. 

6. Застереження. 

6.1. Для уникнення непорозумінь рекомендуємо уважно прочитати Правила Акції 
перед тим, як стати її Учасником. 

6.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за 
собою право в будь-який момент припинити Акцію. Інформація про припинення Акції 
буде публікуватися на web-сайті http://www.dybok.com.ua. 

  


