
 

ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» 
Місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, 
вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літера «Б» 
Адреса для кореспонденції та обслуговування: 
Україна, 03038, м. Київ, вул. Лінійна, буд. 17 
Тел.: +38 (044) 359-0-399 
E-mail: office@bestleasing.com.ua 
www.bestleasing.com.ua 

 
 
 

 

 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ (оновлені від 20.03.2020) 

 

«Працюй з BEST, відпочивай THE BEST» 

 

1.  ОРГАНІЗАТОРИ І ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ: 
 

1.1. Організаторами акції є ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» (Код ЄДРПОУ 33880354) (далі - БЕСТ 
ЛІЗИНГ). 

1.2. БЕСТ ЛІЗИНГ бере на себе зобов'язання з надання інформаційної підтримки 

Учасникам Акції та забезпечення виконання умов акції. 
1.3.  Акція «Працюй з BEST, відпочивай THE BEST», (далі по тексту - «Акція») 

проводиться для всіх осіб, які не працюють в штаті ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»  і надають 
заявки на покупку об’єктів в лізинг, але не є клієнтами. 

1.4. Акція проходить в період з 18 лютого 2020р. до 31 серпня 2020р. 

1.5. Підсумки акції проводяться в період з 1 вересня 2020р. по 10 вересня 2020р. 
 

2.  УЧАСТЬ В АКЦІЇ:  
 

2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні повністю дієздатні фізичні особи, резиденти 

України, які пройшли попередню реєстрацію за формою 
https://bestleasing.com.ua/best_vacation, що є Агентами (далі - «Учасники акції»).  

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено 

дієздатні і недієздатні особи, відповідно до чинного законодавства України. 
 
3.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ І ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ: 

 
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, будь-якій особі, що 

відповідає вимогам п. 2 цих Правил, необхідно: 
• пройти реєстрацію на сайті https://bestleasing.com.ua/best_vacation, перед початком 

подачі заявок на лізинг (особам зареєстрованим раніше, для участі в акції, 
проходження повторної реєстрації не потрібно); 

• подати заявку на об’єкт лізингу по Клієнту в строк не раніше 18.02.2020р. та не 
пізніше 31.08.2020р.; 

• за поданою агентом заявкою повинен бути підписаний договір фінансового 
лізингу з Клієнтом, щодо якого було подано заявку на лізинг, та отриманий від 
Клієнта авансовий лізинговий платіж, в повному обсязі*. 

*При цьому дата відвантаження предмету лізингу не береться до уваги та не впливає на 

участь в акції. 
3.2. Чим більше подано заявок - тим більше шансів, має учасник, на перемогу. За кожну 

заявку на лізинг, що відповідає умовам Акції, учасник Акції отримує 1 номеру для 
лото трону за участі зовнішнього незалежного представника або системи 

random.org. Переможця буде обрано випадковим методом, а отже і шанс на виграш. 
3.3. В якості головного призу Організатор визначив – сертифікат на подорож до Єгипту 

на 7 ночей на дві особи 1 шт. (далі - Головний приз). 
3.4. Головний приз буде розіграний серед Учасників акції:  

•   в період з 01.09.2020р. по 10.09.2020р.; 

• публічно одним із способів на вибір ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»: лототрон із 
запрошенням зовнішнього незалежного представника на вибір ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» 

або в електронному вигляді за допомогою системи Random.org.  
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• в прямому ефірі, шляхом онлайн-трансляції на офіційній сторінці ТОВ «БЕСТ 
ЛІЗИНГ» у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/bestleasingua 

3.5. Беручи участь в Акції Учасник підтверджує те, що він ознайомлений і висловив свою 

згоду з усіма умовами проведення Акції.  
3.6. Організатори Акції залишають за собою право змінити умови проведення Акції та 

повідомити про це шляхом розміщення повідомлення на офіційному сайті компанії за 
адресою http://bestleasing.com.ua/ 

3.7. Отримати Головний приз можна буде в офісі БЕСТ ЛІЗИНГ за адресою: м. Київ, вул. 

Лінійна, 17, не пізніше 20.09.2020р. 
 

4.  ОБМЕЖЕННЯ 
 

4.1. Учасник, який взяв участь в акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 

18 років. 
4.2. Організатори Акції не несуть 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 обставини. 

4.3. 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 Акції відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не 

підлягає. 
4.4. Організатори Акції мають право змінити термін і умови проведення Акції. 

 

5.  ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АКЦІЇ 
 

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється: 
 шляхом розміщення офіційних Правил Акції на офіційному сайті компанії 

http://bestleasing.com.ua/  

 проведенням e-mail-розсилки 
 проведенням смс-розсилки   

 розміщенням інформації на офіційній сторінці БЕСТ ЛІЗИНГ у соціальній мережі 
Facebook https://www.facebook.com/bestleasingua 
 

6.  ІНШІ УМОВИ 
 

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з 
даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.  

6.2. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного 

виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання 
Заохочення, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції 

будь-якої компенсації. 
6.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, 

будь-яких суперечливих питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, 

остаточне рішення приймається Організаторами Акції відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не 

підлягає.  
6.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт надання згоди на 

обробку, зберігання та використання персональних даних відповідно до Закону 

України «про захист персональних даних».  
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