
 
Правила та умови участі у рекламній акції «Автобезпека за підпискою!» 

(надалі – Правила) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1. Ці Правила визначають порядок та умови проведення рекламній акції «Автобезпека за 

підпискою!» (надалі – Рекламна акція або Акція). 

2. Акція є рекламною кампанією та проводиться з метою підвищення якості обслуговування 

клієнтів та підвищення лояльності.  

3. Ініціатором та організатором Рекламної акції є товариство з обмежено відповідальністю 

«БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС», код ЄДРПОУ: 40926020, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 

56А (надалі – ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» або Компанія Benish GPS). 

4. Акція не є лотереєю або іншою грою, заснованою на ризику. Рішення про участь в Акції є 

добровільним і приймається кожним клієнтом на власний розсуд. 

 

2. УЧАСНИКИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

2.1. Участь в Акції мають право взяти повнолітні громадяни України та юридичні особи, які 

мають повну цивільну дієздатність та правоздатність.  

2.3.  Ці Правила та умови Рекламної акції не розповсюджуються на клієнтів чи потенційних 

клієнтів Компанії Benish GPS – суб’єктів страхової діяльності. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, 

а також територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі свої повноваження. 

Увага!!! Під час користування Системою по програмі «Автобезпека за підпискою!» Учасник 

повинен враховувати, що ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» не надає послуги на території Автономної 

Республіки Крим, а також на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. 

3.2. Рекламна акція проводиться у період з 20 лютого 2023 року по 31 березня 2023 року. 

Початок Акції – 20 лютого 2023 року (перший день Акції), закінчення Акції – 31 березня 2023 року 

(останній день Акції). 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

4.1. Інформування щодо Правил Акції та змін до них здійснюється на офіційному сайті 

Компанії Benish GPS benishgps.com (надалі – Сайт). 

 

5. УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1.  ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» надає Учаснику у довгострокове користування Системи 

Benish GUARD Premium. 

*Під довгостроковим користуванням розуміється отримання Учасником Акції супутникової 

Системи Benish Guard Premium у користування на термін 1 (один) календарний рік за ціною 1,20 грн 

з ПДВ з умовою оплати 12 місяців вартості клієнтського обслуговування (обслуговування  

здійснюється згідно з стандартними функціональними можливостями Системи Benish Guard 

Premium). 

Вартість першого календарного року обслуговування становить 7776 грн з ПДВ. По закінченню 

12 місяців обслуговування Система переходить у власність Учасника. Оплата вказаної ціни 

здійснюється Учасником на підставі виставленого ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» рахунку на оплату, 

протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту укладення між Компанією Benish GPS та Учасником 

договору про надання послуг. У разі несплати Учасником вказаної ціни, ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» 

має право, на умовах укладеного договору про надання послуг, припинити надавати Учаснику 

послуги. 

5.2. Зазначена в пункті 5.1. цих Правил пропозиція не додається до інших пропозицій або 

акційних умов (знижок тощо), встановлених Компанією Benish GPS, зокрема, розміщених у тарифах 

на послуги, що діють в Компанії Benish GPS для Системи Benish GUARD Premium. Тобто, для 

Учасника, одночасно не будуть застосовуватися умови користування, передбачені пунктом 5.1. цих 



 

Правил, і знижка, що встановлена Компанією Benish GPS у тарифах на послуги для Системи Benish 

GUARD Premium. 

5.3. Учасник має право відмовитися від користування Системою, вказаною в пункті 5.1. цих 

Правил. При цьому, заміна Системи на його грошовий еквівалент не допускається та не здійснюється.  

5.4. Придбання і встановлення Учасником Системи за Акцією «Автобезпека за підпискою!» 

може здійснюватися лише напряму у Компанії Benish GPS.  

5.5. Рекламна акція діє як для нових клієнтів Компанії Benish GPS, так і для існуючих клієнтів.  

5.6. Подальша вартість клієнтського обслуговування (по закінченню 12 акційних місяців) буде 

здійснюватися згідно затвердженому тарифному плану для тарифу Benish GUARD Premium. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

6.1. Зміна або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження ТОВ 

«БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про 

Правила та умови Акцій. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування 

на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами або доповненнями до цих 

Правил та умов Акції. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені або доповнені ТОВ «БЕНІШ 

ДЖІ ПІ ЕС» протягом всього періоду проведення Акції. 

6.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та 

умов Акції, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Компанію Benish GPS відповідно до вимог законодавства України. 

6.3. Приймаючи участь в Рекламній акції клієнти та Учасники підтверджують свою згоду з 

цими Правилами та погоджуються їх виконувати.  

6.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник – фізична особа свідчить і підтверджує, що 

ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його 

добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку ТОВ «БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» на свій розсуд 

будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить 

законодавству України. Учасник – фізична особа підтверджує свою згоду на здійснення ТОВ 

«БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням ТОВ 

«БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС» збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення 

Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких 

даних від несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, такі в майбутньому, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

6.5. Ці Правила прийняті і затверджені Компанією Benish GPS та діють до 31 березня 2023 

року (включно). 

 

 


