
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення акції «WDS Challenge 3.0. Грудень 2021 – січень 2022» 

 
 
м. Дніпро                                                       «16» грудня 2021 р. 
 
 
1. Організатор акції: ТОВ «МІРОПЛАСТ», розташоване за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. 
Курсантська, 10. 
 
2. Мета акції: збільшення об’ємів продажу продукції WDS в несезонні місяці. 
 
3. Період проведення Акції: з 20 грудня 2021 р. по 31 січня 2022 включно. 
 
4. Територія проведення: на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Ровенської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, 
за виключенням непідконтрольних Україні територій: 
Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим, м. Севастополя. 
 
5. Учасники акції: 
 
Виключно дієздатні повнолітні громадяни України, які проживають на території України і 
які належним чином і в повному обсязі виконали всі умови даних Правил (далі - Учасники 
Акції). 
До участі в акції допускаються наступні особи: 
- менеджери з продажу, які працюють у салонах, де представлена продукція ТМ WDS (далі 
– «Дилери»); 
- представники компаній-партнерів, які виготовляють продукцію з використанням ПВХ-
профілю ТОВ «МІРОПЛАСТ» (далі — «Промоутери»); 
До участі в акції не допускаються: 
- Представники компанії ТОВ «МІРОПЛАСТ» 
- Особи, що не належать до вищевказаних категорій осіб, що допускаються до участі в 
акції; 
- Неповнолітні особи; 
- Недієздатні особи; 
- Іноземці, особи без громадянства, біженці. 
 
6. Умови акції: 
 
6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції і стати Учасником Акції будь-яка особа, яка 
відповідає вимогам до Учасників Акції, має протягом Періоду проведення Акції здійснити 
наступні дії: 
 
6.1.1 Зареєструватися на сайті promo.wds.ua, вказавши свій номер мобільного телефону 
та всю необхідну інформацію, яка запитується під час реєстрації. 



 

 
6.1.2 Для дилерів: 

• Ввести в систему унікальні коди у форматі ХХХ ХХХ ХХХ, присвоєні реалізованій 
дилером одиниці продукції ТМ WDS (конструкцій з систем WDS 6S, WDS 7S, WDS 8S, 
WDS Двері 70 мм, WDS SL 60) або одиниці продукції Компаній-партнерів з аналогічних 
профільних систем. Вартість в балах коду продукції ТМ WDS та продукції кожної із 
Компаній-партнерів, а також грошова вартість кожного балу визначаються 
Організатором Акції.  
• Набрати кількість балів, яка не згорає, — 20, 50, 100, 150, 200 (якщо протягом дії 
Акції дилер набирає кількість балів, яка перевищує зазначені рубежі, надлишкові бали 
згорають. Наприклад, набрано 53 бали — за 3 надлишкові бали не буде нарахована 
винагорода). 
• Після завершення Акції впродовж 14 днів отримати грошову винагороду на 
банківську картку будь-якого українського банку, зазначену в особистому кабінеті на 
сайті promo.wds.ua. Сума грошової винагороди (після оподаткування) становить: за 
зібрані 20 балів – 1000 грн, 50 балів – 2500 грн, 100 балів – 5000 грн, 150 балів – 
7500 грн, 200 балів – 10000 грн. Cуми винагороди до оподаткування  становлять: 30 
балів – 1242 грн 23 коп., 50 балів – 3105 грн 59 коп, 100 балів – 6211 грн 18 коп, 150 
балів – 9316 грн 77 коп, 200 балів – 12422 грн 36 коп, в тому числі Податок на доходи 
фізичних осіб 18% - та Військовий збір 1,5%.  
 
Серед учасників, які в зазначені організатором проміжні періоди досягнуть вказаних 
сум балів – розіграш цінних призів: 
- 50-99 балів — планшет iPad 10.2 64GB 
- 100-149 балів — акустична система JBL 
- 150-200 балів — кавомашина Philips 
 
Розіграш проводитиметься після закінчення акції. 

Зовнішній вигляд призів може відрізнятися від зображень на рекламних 
матеріалах. Порядок визначення переможців зазначений в пунктах 7 та 8. 

 
6.1.3. Для промоутерів 
 

• Надіслати своє персональне посилання на сторінку реєстрації в акції дилерам, яких 
він бажає запросити до участі в Акції. Своє унікальне персональне посилання 
промоутер отримує у своєму особистому кабінеті на сайті promo.wds.ua при 
реєстрації як промоутер акції.  

• В кінці акції отримати на картку, зазначену в особистому кабінеті, грошову 
винагороду у розмірі 1000 грн. (сума вказана після оподаткування) за кожні 10 
дилерів, які зареєструвалися на сайті та додали 3 і більше кодів продукції. Сума 
винагороди (до оподаткування) становить 1242 грн 23 коп. 
 

6.2 . Додаткова інформація про Акцію (в період її проведення) надається за телефоном 
гарячої лінії 0 800 505 304, та за адресою електронної пошти promo@wds.ua. Дзвінки в 
межах України є безкоштовними.  
 
6.3. Організатор Акції залишає за собою право припиняти і відновлювати проведення Акції. 



 

  
7. Порядок визначення переможців розіграшу. 

7.1. Визначення переможців розіграшів додаткових цінних призів здійснюється Комісією 
представників Організатора Акції в офісі компанії «МІРОПЛАСТ», розташованому за 
адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 10, у строки, вказані в повідомленнях про розіграш 
призів в Telegram-каналі акції https://t.me/WDS_info. 

7.2. Переможці визначатимуться шляхом випадкового вибору, який буде виконуватися на 
сайті http://www.random.org/, згідно до інформації, наведеної в п.6.1.2. 

7.3. Оповіщення переможців розіграшу буде проводитися шляхом виконання телефонного 
дзвінка на номер телефону, вказаний при реєстрації на офіційному сайті promo.wds.ua. 

7.4. У разі, якщо переможець розіграшу не відповість на телефонний дзвінок (2 спроби по 
одній хвилині кожна) та/або буде мати фіктивні дані, та/або не зможе підтвердити свої 
особисті дані, зазначені в особистому кабінеті на сайті promo.wds.ua, даний Учасник 
втрачає право стати переможцем даної Акції та отримати приз. У такому випадку 
Організатор Акції визначає нового переможця Акції. 

7.5. З метою реалізації можливості додзвониться до Учасників розіграшу, Учасники 
зобов'язані забезпечити роботу номеру мобільного телефону, який був залишений ним як 
контактний. 

8. Умови отримання призів. 

8.1. Представник Організатора зв'язується з переможцями по телефону, вказаному в 
анкетах і погоджує дату та час вручення призів. 

8.2. Призи вручаються переможцям не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з 
моменту оголошення переможців, при пред'явленні ОРИГІНАЛУ та копії паспорта та 
ідентифікаційного коду; наявності можливості підтвердження факту замовлення вікон у 
Компаній-партнерів (заводів-виробників вікон). 

8.3 Отримання призів, згідно з умовами даних Правил, здійснюється шляхом підписання 
між переможцями розіграшу та організатором Акту про вручення призу (виграшу). 
Підписання Акту про вручення призу здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) 
календарних днів з дня, в який учасників розіграшу визначили переможцями. Підписання 
Акту про вручення призу здійснюється на Території проведення Акції. Організатор має 
право, змінити терміни, час і місце підписання Акту про вручення призу, повідомивши про 
це переможців розіграшу в розумні терміни усно за номером мобільного телефону, який 
вказаний переможцями в особистому кабінеті. 

8.4. Для підписання Акту про вручення призу (виграшу) переможці розіграшу повинні 
з'явитися за адресою та в час, які зазначені Організатором, згідно п. 8.2. цих Правил. 
Перед підписанням Акту про вручення призу (виграшу) переможці розіграшу зобов'язані 
пред'явити представнику Організатора оригінали паспорта (закордонного паспорта) 
громадянина України та ідентифікаційного податкового номера, а також надати копії всіх 
сторінок паспорта (закордонного паспорта) громадянина України, ідентифікаційного 
податкового номера, договору на покупку виробу та/або акту виконаних робіт. 

https://t.me/WDS_info
http://www.random.org/


 

8.5. Якщо переможці розіграшу, які з'явилися з метою підписання Акту про вручення призу 
(виграшу), не пред'явили Організатору оригінали паспортів (закордонного паспорта) 
громадянина України та/або оригінали ідентифікаційного податкового номера, договору на 
покупку виробу та/або акту виконаних робіт та/або не звернулися до Організатора з метою 
підписання Акту про вручення призу (виграшу) в терміни, час і за адресою, згідно п. 8.2. 
цих Правил, переможець втрачає можливість безкоштовного і безоплатного отримання 
призів в рамках цієї Акції та на умовах, визначених у п.8 цих Правил. При цьому 
переможець розіграшу не має право вимагати від організатора будь-якої компенсації. 

8.6. У разі відмови переможця розіграшу від отримання призів, згідно з умовами цієї Акції 
переможець не має права вимагати від організатора будь-якої компенсації. 

8.7. Передача Переможцю призу (виграшу) здійснюється після підписання Акту про 
вручення призу (виграшу). 

8.8. При виплаті грошової винагороди та врученні призів у негрошовій формі Організатор 
Акції бере на себе всі зобов’язання щодо оподаткування та перерахування податків до 
бюджету згідно з чинним законодавством та подає відповідну звітність.  

8.9. Після підписання Акту про вручення призу (виграшу) переможець зобов'язаний 
скласти Розписку про отримання призу, відповідної комплектації моделі призу та про 
відсутність будь-яких претензій до Організатора Акції. 

8.10. Переможець розіграшу призів зобов'язується надати дозвіл на опублікування свого 
фото з отриманим призом на офіційній сторінці ТМ WDS у Facebook 
https://www.facebook.com/WDS.UA/. 

8.11. Беручи участь у Акції, учасник надає згоду на розміщення його фото/відео в 
соціальних мережах та будь-яких інших ресурсах в мережі Інтернет. 

 
9. Інші умови. 
 
9.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити чи змінити дані 
Правила. Повідомлення про доповнення або зміни Правил буде здійснено на офіційному 
сайті компанії http://wds.ua/ та офіційній сторінці в Facebook: 
https://www.facebook.com/WDS.UA/ 
 
9.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші, не залежні 
від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції. Організатор не несе 
відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, 
повінь, військові дії будь-якого характеру, страйки, блокади, суттєві зміни у законодавстві, 
що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора 
обставини.  
 
9.3. Залишаючи свої дані у формі реєстрації, учасник автоматично підтверджує свою згоду 
на зберігання, обробку та використання персональних даних відповідно до чинного 
законодавства України.  
 

https://www.facebook.com/WDS.UA/
http://wds.ua/
https://www.facebook.com/WDS.UA/


 

9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне 
рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не 
підлягає. 
 
9.5. Учасники, які не виконали ці Правила, не можуть бути визнані учасниками Акції або 
переможцями розіграшу. 
 
9.6 Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, 
викладеними в цих Правилах, а також зобов'язуються виконувати ці Правила. 
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