Умови участі ARCTIC Lucky Draw 1. Предметом конкурсу Arctic (HK) Ltd. ("Arctic")
виплачує щомісяця $1000 удачливим учасникам, яки купили термопасту Arctic
MX-2 або MX-4 під час участі. Це не лотерея і не конкурс і даже не азартні ігри
або публічна обіцянка винагороди. Для участі в лотереї застосовуються такі
умови участі. 2. Хто може брати участь? А. має право брати участь, хто придбав
Arctic MX-2 або MX-4 термопасту. Придбання повинно бути доведено шляхом
завантаження фотографії, скріншотів або сканування квитанції про покупку у
формі участі. Альтернативний варіант участі в розділі 2. d у списку. Право на
участь мають фізичні особи, яким виповнилося 18 років і які проживають у
Німеччині, Великобританії, Канаді (крім Квебеку), Швейцарії, Франції, Італії,
Іспанії, Португалії, Китаї , Аргентині (крім Чубута, Кордови, Жужуя, Ріо Негро,
Мендоса) , Neuquén, Salta y Tierra del Fuego), Колумбія, Чилі, Чехія, Україна
(крім Криму), США (крім Нью-Йорка та Флориди), Східний Тимор, Індонезія,
Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам, Бруней або
Камбоджа.В. кожен клієнт може брати участь тільки один раз в цикл розіграшу в
лотереї. Це вірно, навіть якщо клієнт придбав кілька продуктів. Клієнт не може
реєструватися кілька разів з різними адресами електронної пошти. Щомісяця
починається новий розіграш. Будь який клієнт, який вже зареєструвався для
попереднього циклу лотереї, не буде враховуватися для нового циклу
розіграшів. Кожен клієнт має можливість перереєструвати себе в новому циклі
розіграшів з раніше незареєстрованим продуктом. Г. альтернативна можливість
участі участь, заповнивши форму на лаки-mx.arctic.ac вказавши своє ім'я,
прізвище, повну адресу (вулиця, номер будинку, Поштовий Індекс, місто, країна)
та адресу електронної пошти. Закон виключений. Ґ. співробітники Arctic GmbH,
Limited Arctic і Arctic Inc., їхні родичі та інші особи, пов'язані зі складанням і
управлінням цією акцією, а також комерційні клієнти і дилери, а також їх
співробітники і члени сім'ї виключаються з участі. Е. використання будь-яких
автоматизованих операцій для маніпулювання даного конкурсу заборонено. Д.
Arctic має право виключати клієнта від участі в конкурсі при наявності поважних
причин. Такі причини можуть бути у разі маніпуляцій, пов'язаних з доступом до
лотереї або проведенням її, у разі порушення цих умов участі або у разі
неправдивої або вводить в оману особистої інформації. 3. Як взяти участь? Як
проводиться лотерея? А. можуть брати участь в конкурсі, потрібно відсканувати
клієнт QR код на упаковці придбаного термопасти ARCTIC і заявки на luckymx.arctic.ac/Special. Б. відповідний переможець визначається протягом перших
п'яти робочих днів наступного календарного місяця і буде повідомлен якомога
швидше. Перший розіграш проводиться в 1. Березня 2019 року, останній
розіграш відбувається в січні 2022 року. 4. Що можна виграти? А. кожен місяць
буде обран учасник випадковим чином. Переможець отримує виплату в розмірі
1000 доларів США, виплата проводиться в еквіваленті поточного обмінного
курсу в національній валюті. Б. Arctic повідомить переможця по електронній
пошті про свій прибуток. Потім у переможця є 14 днів, щоб передати
інформацію про рахунок, необхідну для переказу суми виграшу, од Arctic. Якщо
переможець не повернеться в Arctic протягом 14 днів з моменту повідомлення,
виграш закінчиться, і новий переможець буде визначений процедурою жереба.
В. виплата виграшу здійснюється тільки за безготівковим розрахунком. Грошова
виплата неможлива. За вартість застосовних податків платить Arctic. 5.
Заключительна часть A. судовий або юридичний шлях виключений. B. якщо

окремі положення цих умов є недійсними, це не впливає на ефективність інших
положень. Б. Arctic залишає за собою право, конкурс з важливих причин в будьякий момент скасувати. Це може бути, наприклад, якщо подальше проведення
лотереї для Arctic є необґрунтованим з технічних або юридичних причин. В.
Arctic не готова і не зобов'язана брати участь у процедурі вирішення спорів у
споживчому арбітражному органі. Г. ARCTIC вказує на те, що прибуток підлягає
оподаткуванню за певних обставин обов'язок відповідно до чинного
прибутковий податок закон місця проживання держави. Це може означати, що
переможець повинен оголосити отриманий ним прибуток у своїй декларації про
прибутковий податок. Контактні дані Організатора: Arctic (HK) Ltd. Unit 1302-05,
The Octagon / 6 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N. T. / Гонконг Питання, коментарі
або скарги на конкурс слід надсилати за адресою: lucky-draw@arctic.ac

