
УМОВИ КОНКУРСУ 

 

1. Загальні положення 

 

1. Організатором конкурсу є інтернет-портал ua.MotoFocus.eu. 

2. Призи для конкурсу надані компанією Continental. 

3. Тривалість конкурсу 15 жовтня - 15 листопада 2019 до 23.59 або до закінчення призів. 

4. Розіграш головного призу буде проведено 15 листопада з допомогою ресурсу 
www.random.org. 

 

2. Умови участі у конкурсі 

1. Участь в конкурсі може прийняти будь-яка повнолітня фізична особа, яка дасть  правильні 
відповіді на запитання на сайті ua.MotoFocus.eu. 

3. Кожен учасник може надіслати лише одну заявку. 

4. Участь у конкурсі рівнозначна згоді на обробку компанією Організатором персональних 
даних учасника. 

 

3. Правила конкурсу 

1. Для участі у конкурсі Учасник повинен надати правильні відповіді на запитання на сайті 
ua.MotoFocus.eu. 

2. Організатор надає кожному з учасників, який правильно відповів на усі питання, один з 
заохочувальних подарунків на вибір. 

3. Додатково серед учасників конкурсу, які дадуть усі вірні відповіді, будуть розіграні 
ексклюзивні бігові кросівки Adidas з гумовою підошвою Continental і брендова футболка. 

4. Імена переможців будуть опубліковані на сайті www.ua.MotoFocus.eu, а також на фейсбук-
сторінці https://www.facebook.com/ua.motofocus.eu/ після розіграшу призів. 

5. Переможці будуть повідомлені про свої виграші електронною поштою. 

6. Переможці отримають призи Укрпоштою або Новою Поштою. 

7. Учасників, які відмовляться надати адресу, на яку має бути надісланий приз, буде 
дискваліфіковано. 

8. Участь у конкурсі рівнозначна згоді на публікацію імені та прізвища у разі виграшу. 



4. Нагороди 

1. Призи конкурсу на вибір учасника:  

 Фірмова бейсболка 

 Брелок 

 Комплект ковпачків для шин 

 Йо-йо для карт 

 Сумка-рюкзак 

 

2. Головний приз для розіграшу серед учасників: 

 ексклюзивні бігові кросівки Adidas з гумовою підошвою Continental і брендова футболка. 

 

5. Додаткові положення 

1. Участь у конкурсі рівнозначна згоді з цими умовами. 

2. Приймаючи участь у конкурсі, учасник гарантує, що він є єдиним автором відповіді. 

3. Конкурс може бути скасований без будь-якої причини. 

4. Редакція www.ua.motofocus.eu залишає за собою право змінювати ці умови. 

5. Інформація про зміни буде опублікована на веб-сайті. 

6. Вищевказані умови є єдиною основою для проведення конкурсу, їх тлумачення та 

інтерпретація тлумачення належать до прерогативи організаторів. 

7. Політика конфіденційності та обробка персональних даних розміщена на веб-сайті 
організатора. 

 


