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Визначення термінів:
Членський квиток «УТОГ» (в подальшому – «Посвідчення») – посвідчення будь-якого зразка, що
видається ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ» та надає її тримачу отримувати знижки визначені цими Правилами, в мережі магазинів
ТМ «Фокстрот» відповідно до Території дії Правил та в інтернет-магазині foxtrot.ua.
«Правила» - ці правила, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди,
зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою використання Посвідчення.
«Учасник» - фізична особа, якій на момент здійснення покупки товарів на умовах цих Правил
виповнилось 14 років, яка є тримачем посвідчення «УТОГ».
«Знижка» - знижка на придбання товарів в мережі магазинів ТМ «Фокстрот» згідно Території дії
Правил та в інтернет-магазині foxtrot.ua, що надається Учасникам за умови пред’явлення
посвідчення перед здійсненням покупки та виконання всіх вимог, що встановлені цими Правилами.
Розмір Знижки та порядок її використання встановлюється цими Правилами.
«Інформація про Правила використання посвідчення «УТОГ»» - інформація про порядок
використання Посвідчення, офіційні Правила використання Посвідчення «УТОГ», а також
додаткова інформація, що з’явилася в період дії Правил. Правила розміщені в «Куточку
споживача» в магазинах мережі ТМ «Фокстрот» та в інтернет-магазині foxtrot.ua. Інформацію про
правила використання Посвідчення можна отримати за телефоном 0-800-300-353 (дзвінки
безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).
«Територія дії Правил» - Правила діють у всіх магазинах ТМ «Фокстрот» на всій території України
(окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей) та в
інтернет-магазині foxtrot.ua. Інформацію про перелік магазинів ТМ «Фокстрот», в яких діють
Правила, можна отримати за телефоном 0-800-300-353 (дзвінки безкоштовні в межах України з
номерів українських операторів).
«Строк дії Правил» - Акція діє з 03 березня 2021р. по 02 березня 2023 р., однак Організатор зберігає за
собою право змінити або скасувати дію цих Правил, включаючи порядок отримання та
використання знижок, встановлення переліку товару, який може бути придбаний згідно цих Правил
та/або припинити дію Правил в цілому в будь-який час.
1. Загальні положення
1.1. Отримувати Знижку на умовах цих Правил мають змогу фізичні особи, яким виповнилося 14
років, які є тримачами Посвідчення «УТОГ» та якими виповнено Правила, що викладено нижче.
1.2. За даними Правилами, Знижками можуть скористатися лише Учасники, котрі бажають придбати
товар для власного споживання без комерційної мети з дотриманням Правил.
1.3. Організатор не видає Посвідчення та не здійснює надання будь-яких інших послуг за
Посвідченням крім надання Знижки відповідно до цих Правил. З усіх питань що стосуються видачі
Посвідчення та її обслуговування слід звертатися до Партнера.
2. Порядок використання Посвідчення та отримання Знижки
2.1. Для того, щоб отримати Знижку на умовах цих Правил, Учасник повинен:
2.1.1. у випадку отримання знижки в мережі роздрібних магазинів ТМ «Фокстрот» згідно Території
дії Правил, пред’явити на касі відповідного магазину ТМ «Фокстрот» до моменту оплати товару
власне Посвідчення. При цьому фотографія фізичної особи у Посвідченні повинна відповідати
зовнішності Учасника. Якщо є невідповідність Учасник має пред’явити документ, що підтверджує
особу (паспорт громадянина України або посвідчення водія). У випадку не пред’явлення документу,

що посвідчує особу, або не співпадіння даних у Посвідченні та документі, що посвідчує особу,
такому Учаснику Знижка на умовах цих Правил не надається.
2.1.2. у випадку отримання знижки в інтернет-магазині foxtrot.ua, необхідно обрати товар, додати
його в Корзину інтернет-магазину foxtrot.ua, ввести 8 останніх цифр номеру власного Посвідчення в
поле «промокод» та отримати знижку автоматично.
2.2. За умовами цих Правил, Учасникам надається Знижка у розмірі: 10% на придбання товарів з
категорії Аксесуари; 5% на придбання товарів з усіх інших товарних категорій.
2.3. На умовах цих Правил не можна отримати Знижку на придбання наступних товарів:
2.3.1. товари, що приймають участь в акції та/або рекламній пропозиції та товари з рекламної
листівки (газета ТМ «Фокстрот»);
2.3.2. подарункові картки;
2.3.3. мобільні телефони, смартфони;
2.3.4. товари ТМ Apple та Samsung;
2.3.5. послуги додаткового сервісу (наприклад, Мастерсервіс, Технозахист тощо), доставка.
2.4. У випадку, якщо товар, який Учасник має намір придбати використовуючи Знижку приймає
участь в акції або рекламній пропозиції, або на такий товар встановлено окрему знижку, що діє в
той самий період у магазинах ТМ «Фокстрот» то такі знижки не сумуються і Учасник повинен
обрати, на яких умовах він придбає такий товар.
2.5. З використанням Знижки Учасник має право придбати не більше 10 (десяти) товарів, при цьому
не більше 2 (двох) однакових товарів (з одним товарним кодом).
2.6. Знижка не надається у випадку придбання товарів за кредитними програмами банків-партнерів
в тому числі за програмою «Оплата частинами», що пропонується ПАТ КБ «Приват Банк».
2.7. За придбання товарів з використанням Посвідчення на умовах цих Правил не нараховуються
бонуси за програмою лояльності «Фокс Клуб». Учасник не може розрахуватися бонусами або
акційними бонусами за програмою лояльності «Фокс Клуб» при придбанні товарів з використанням
Посвідчення на умовах цих Правил.
2.8. У випадку, якщо Учасник, з певних причин, не залежних від Організатора не має можливості
(бажання) придбати товари зі Знижкою на умовах цих Правил, він не має права на одержання будьякої (в тому числі грошової) компенсації.
2.9. Сума Знижки може розподілятись на товари в чеку відповідно до облікової політики
Організатора.
3. Обмеження
3.1. Заміна Знижки, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
3.2. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не скористався наданою йому на умовах
цієї акції Знижкою, в тому числі, не надав на касі магазину Посвідчення, або у випадку
невідповідності зовнішності не пред’явив на касі магазину документ, що посвідчує особу, у строки й
порядку, передбаченими цими Правилами.
3.3. Використовуючи Знижку за цими Правилами Учасники з власної волі та добровільно надають
повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання
його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм,
рекламних та інформаційних матеріалів про Правила за умови дотримання вимог ст. 20 Закону
України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та
розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач
про Правила з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом
способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу,
відтворення та/чи розповсюдження.
3.4. Учасник погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання,
точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні
публічного показу, відтворенні та розповсюдженні його зображення та відеозапису з його участю.
3.5. Учасник усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису з його
участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних,
інформаційних матеріалів про Правила з його зображенням та відеозаписів за його участю є
безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику чи будь-яким іншим особам.
Учасник зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що
здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних
матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 3.4. та 3.5.
цих Правил також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
3.6. Учасники добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором
будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі
розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних з
метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних,
маркетингових та інших заходів у мережі магазинів ТМ «Фокстрот». Володільцем персональних

даних є ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», місцезнаходженням персональних даних та володільця є м.
Київ, вул. Дорогожицька 1, пов. 6 Учасники погоджуються, що володілець персональних даних
може доручити обробку персональних даних розпоряднику без попереднього повідомлення та без
узгодження з ними. Учасники погоджуються, що володілець та/або розпорядник персональних
даних може, не повідомляючи їх та не узгоджуючи з ними, передати їх персональні дані третім
особам, в тому числі контрагентам володільця та/або розпорядника як безкоштовно, так і за плату.
Учасники погоджуються, що у випадку передання їх персональних даних третім особам за плату,
Учасники не буду претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду
компенсацію.
Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист
персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники засвідчують
обізнаність про мету обробки їх персональних даних та володільця персональних даних, а також
про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або
розпорядника персональних даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно Закону
України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.
3.7. Організатор не несе відповідальності за порушення строків та умов передбачених цими
Правилами та/або за неможливість надати Знижку у разі настання форс-мажорних обставин, таких
як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діє на території дії Правил, інші непідвладні контролю з боку Організатора
обставини.
3.8. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання придбаних товарів.
3.9. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками.
3.10. Надання Знижки передбачено тільки Учасникам, та не може розглядатися як грошове
зобов’язання.
Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Знижка буде предметом угоди.
3.11. Учасники мають право відмовитися від отримання Знижки на умовах цих Правил.
3.12. Всі Учасники автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах умовами, та згодні їх
дотримуватися.
4. Інші Умови
4.1. Інформування щодо Правил можу здійснюватись шляхом розміщення Офіційних правил в
«Куточку
споживача» в магазинах мережі ТМ «Фокстрот», в інтернет-магазині foxtrot.ua та/або за телефоном
0-800-300-353 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).
4.2. Питання, не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.
4.3. Організатор має право на зміну Строку дії Правил, умов надання та використання Знижки,
товарів тощо.
4.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього
Періоду дії Правил. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження
Організатором та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила,
відповідно до пункту 4.1 цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до
цих Правил.

