
ПРАВИЛА НАДАННЯ СЕРТИФІКАТІВ НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ БЕЗКОШТОВНОЇ 

ОДНОРАЗОВОЇ МИЙКИ АВТОМОБІЛЯ ТМ HYUNDAI У ДИЛЕРСЬКИХ ЦЕНТРАХ 

HYUNDAI  

(надалі – «Правила») 

 

1. Визначення термінів 

1.1. Проект «H-ROAD 2017» - соціальна ініціатива Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» щодо безпеки дорожнього руху 

та підвищення культури керування авто з метою здійснення всіма зацікавленими 

особами благодійних пожертвувань на розвиток фізичної культури і спорту інвалідів 

в Україні (надалі – «Проект»).  

1.2. Організатор Проекту – Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЮНДАЙ 

МОТОР УКРАЇНА» спільно з виробником Hyundai Motor Company. 

1.3. Учасник Проекту - статус Учасника Проекту набуває будь-яка фізична особа, яка 

одночасно відповідає наступним вимогам: 

- набула повної цивільної дієздатності; 

- придбала Стікер у Дилерському центрі та/або на сайті Проекту в мережі Інтернет 

за посиланням http://hroad.hyundai.com.ua/ (надалі – «Сайт); 

- виявила згоду приєднатися до участі у Проекті своїми безпосередніми діями 

(придбання Стікеру).  

1.4. Дилерський центр – юридична особа, яка є офіційним представником HYUNDAI в 

Україні та інформація про яку розміщена на Сайті Організатора.  

1.5. Стікер – рекламно-інформаційний матеріал, що містить інформацію про Проект та 

за умови придбання якого фізична особа може прийняти участь у Проекті. Стікер 

має 4 зображення: 

Стікер «HYUNDAI CAR MAN» 

 

Стікер «Зображення дитини» 

 

http://hroad.hyundai.com.ua/


Стікер «Міні-знак» 

 

Стікер «Черевичок» 

 

Вартість 1 (одного) Стікера, за умови його придбання Учасником Проекту, складає 

30 (Тридцять) гривень 00 копійок з урахуванням ПДВ. 

1.6. Сертифікат – поліграфічна продукція, яка надається Учаснику Проекту в момент 

придбання Стікеру. При цьому, такий Сертифікат є підставою для отримання послуг 

безкоштовної одноразової мийки автомобіля ТМ Hyundai.  

1.6.1. Сертифікат надає Учаснику Проекту-власнику  автомобіля ТМ Hyundai, та/або особі, 

що на законних підставах користується автомобілем ТМ Hyundai, право на 

отримання наступних послуг:  

➢ Зовнішня мийка кузова автомобіля без використання додаткових засобів захисту 

та догляду за автомобілем; 

➢ Мийка або чистка килимків салону автомобіля; 

➢ Вологе прибирання салону автомобіля. 

1.6.2. Період, упродовж якого будь-яка дієздатна фізична особа може придбати Стікер, 

отримати Сертифікат та скористатись послугами безкоштовної мийки автомобіля 

ТМ Hyundai, - з «07» серпня 2017 року по «31» грудня 2017 року (включно).  

2. Істотні умови використання Сертифікату Учасником Проекту в Дилерському центрі 

2.1. Учасник Проекту має право придбати необмежену кількість стікерів (в рамках 

загальної кількості стікерів, що є в наявності у продажу у Дилерському центрі та/або 

на Сайті Проекту) та отримати відповідну кількість Сертифікатів. 

2.2. Один Сертифікат може бути використаний Учасником Проекту тільки один раз для 

здійснення Мийки одного автомобіля ТМ Hyundai. Після отримання Учасником 

Проекту послуг безкоштовної мийки Сертифікат вилучається.  

2.3. Грошовий еквівалент послуг мийки автомобіля, на які отримує право Учасник 

Проекту відповідно до Сертифікату, не видається.  

2.4. Скористатись послугами відповідно до Сертифікату  Учасник Проекту має право в 

Дилерському центрі - місці отримання Сертифікату, здійснивши попередній запис 

на отримання таких послуг у такому Дилерському центрі, а у випадку придбання 

Стікеру через Сайт – в обраному Учасником Проекту Дилерському центрі, 

здійснивши попередній запис на отримання таких послуг у такому Дилерському 

центрі. 



2.5. Представник Дилерського центру має право передати придбаний через Сайт Стікер 

того вигляду, який є в наявності у відповідному Дилерському центрі. 

2.6. Приймаючи участь у Проекті, кожен учасник Проекту тим самим підтверджує свою 

згоду на використання Організатором Проекту/Дилерськими центрами наданої 

учасником Проекту інформації (персональних даних), з маркетинговою і/або будь-

якою іншою метою без яких-небудь тимчасових обмежень методами, які не 

порушують чинне законодавство України, без яких-небудь обмежень за 

територіальною, строковою ознаками і способом використання, і подібне 

використання жодним чином не відшкодовується Організатором Проекту і/або 

третіми особами. 

3. Інші умови  

3.1. Чинна редакція Правил публікується на Сайті. До врегулювання правовідносин 

Сторін застосовується та редакція Правил, яка була чинною на момент їх 

виникнення. 

3.2.  Учасник Проекту обов’язково повинен ознайомитися з Правилами до моменту 

отримання Сертифікату. В будь-якому разі Сторони виходять з того, що 

передумовою прийняття Учасником умов Правил було те, що він ознайомився з 

чинною редакцією Правил, вони були йому цілком зрозумілі й прийнятні, і Учасник 

визнав їх обов’язковість для себе.  

3.3. Організатор Проекту  має право в односторонньому порядку вносити зміни та 

доповнення до цих Правил шляхом публікації таких змін та доповнень не пізніше 

ніж за 1 (один) день до набуття ними чинності на Сайті. 

3.4. Організатор Проекту має право призупинити або припинити дію Проекту в будь-

який час з повідомленням Учасників Проекту за 5 (п’ять) календарних днів до дати 

призупинення (припинення),  шляхом направлення відповідного повідомлення через 

Сайт. При цьому Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення 

Учасників з повідомленням про призупинення (припинення) Проекту. 

3.5. У випадку прийняття Організатором Проекту рішення про припинення Проекту та 

повідомлення про нього передбаченими Правилами шляхами, Учасники Проекту 

мають право використати належний їм Сертифікат до настання дати припинення 

Правил. Після настання дати припинення Проекту Сертифікат не може бути 

використаний і анулюються.  Настання дати припинення Проекту є обставиною, в 

наслідок якої статус Учасників Проекту припиняється, без необхідності вчинення 

будь-яких додаткових дій такими Учасниками. 


