Офіційні правила рекламної акції
«Байварол® – краще для Вашої пасіки»
(далі по тексту – Правила)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Рекламна Акція «Байварол® – краще для Вашої пасіки» спрямована на розповсюдження
інформації про продукцію під знаком для товарів і послуг Bayer, формування у споживачів
інтересу та споживчого попиту на вказану продукцію з метою стимулювання та створення
сприятливих умов для збуту та просування на ринку вищезазначеної продукції (далі по тексту
– Рекламна акція або Акція).
1.2. Організатором, Виконавцем та Замовником Рекламної акції є ТОВ «БАЙЄР» (далі по
тексту – Організатор), що знаходиться за адресою: 04071 м. Київ, вул. Верхній Вал 4-Б
1.3. Загальний строк проведення Рекламної акції - з 15 лютого 2016 року по 1 жовтня 2016
року (далі по тексту – Період проведення Акції), але до моменту, поки заохочення є у
наявності.

1.4. Акція є загальнодоступна для юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також фізичних
осіб, що беруть участь в Акції згідно умов, зазначених в розділі 4 цих Правил.
1.5. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.
1.6. Надання товарної накладної або фіскального чеку, що засвідчують факт здійіснення
покупки Акційної продукції під знаком для товарів і послуг Bayer, означають, що кожен
Учасник Акції ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і
Правилами Акції.

2. ПРОДУКЦІЯ, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ.
2.1. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – «Акційна продукція», «Продукція») –
Байварол® (1 упаковка по 5 блістерів), що розповсюджуються Замовником Акції в рамках
його комерційної діяльності.

3. УЧАСТЬ У РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ.
3.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані у встановленому законом порядку, а також фізичні особи (надалі – «Учасники
Акції»).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції будь-якій юридичній чи фізичній особі, що відповідає
вимогам пп. 3.1.-3.1. цих Правил і бажає отримати заохочення Акції, необхідно протягом
періоду проведення Акції придбати відповідну кількість Акційної продукції вказану в п. 5.3.
4.2. Для отримання заохочення учасники повинні надіслати на адресу ТОВ «Байєр»
письмову заявку (де вказати П.І.Б., назву організації місцезнаходження та контакти, кількість
придбаної Акційної продукції), а також копію товарної накладної або копію фіскального
касового чеку.
Учасники, які є фізичними особами, для отримання заохочення повинні також надати копію 13 сторінки паспорту, а також копію ідентифікаційного коду.

Вартість товарів перепродажу, та будь-які інші реквізити покупця повинні бути прихованими
від Організатора.

4.3. Організатор Акції зобов’язується надіслати Заохочення на адресу Учасників.

5. ЗАОХОЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.
5.1. Фонд Заохочень Акції складається з:
•

Димар для обкурювання вуликів

•

Вилка для розпечатування стільників

•

Захисна маска для бджолярів

5.2. Фонд Заохочень Акції обмежений.
5.3. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції при придбанні:
- від 4 до 8 упаковок Акційної продукції – вилка для розпечатування стільників,
- від 9 до 16 упаковок – захисна маска бджоляра,
- 17 упаковок – димар для обкурювання вуликів.
5.4. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на
отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими
Офіційними правилами.
5.5. Оподаткування вартості Заохочень Акції здійснюється Організатором Акції відповідно
до вимог чинного законодавства України. Організатор Акції самостійно проводить
нарахування та сплату необхідних податків.
5.6. Зовнішній вигляд, детальні характеристики, марки та моделі Заохочень Акції
визначаються Організатором/Виконавцем Акції, та можуть відрізнятися від їх зображень на
рекламних, інформаційних матеріалах Акції і не відповідати сподіванням Учасника Акції.
Відповідальність за якість Заохочень Акції несе виробник продукції, яка є Заохоченням Акції.

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ.
6.1. З Учасниками Акції, які здобули право на отримання Заохочення відповідно до п. 5.4.
цих Правил, протягом тижня з дати придбання Акційного Товару зв’яжеться представник
Організатора Акції або ж представник дистриб’ютора.
6.2. Неможливість зв’язатися з Учасником Акції протягом тижня з дати придбання Учасником
Акційного Товару та/або невиконання ним умов та вимог, визначених в цих Правилах,
позбавляє такого Учасника права на отримання відповідного Заохочення Акції. У такому
випадку Організатор Акції має право розпорядитися таким Подарунком Акції на свій розсуд.

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.
7.1. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, які здобули право на їх отримання
тільки на умовах цих Правил.
7.2. Заохочення Акції будуть видаватися протягом терміну дії Акції. Детальні умови про
місце та час видачі заохочень Учасника проінформує представник Організатора Акції під час
дзвінка.
7.3. Для отримання Заохочення Учасник повинен надати представнику Замовника Акції
заявку на видачу заохочення та копію товарної накладної.

7.4. Право власності на Заохочення Акції переходить до Учасника з моменту отримання
такого Заохочення Акції відповідно до умов цих Правил. До цього моменту усі Заохочення
Акції є власністю Організатора Акції.
7.5. Отримання Заохочення Учасником підтверджується укладеним від імені Організатора
Акції актом прийому-передачі Заохочень.
7.6. Копії документів, що надані Учасниками Акції для отримання Заохочень Акції, не
підлягають поверненню. Учасники Акції, беручи участь у Акції, тим самим надають свою
безумовну згоду на це.
7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів
є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Відмова від виконання будь-яких положень
цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або
невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє
Переможця Акції права на одержання Заохочення Акції. При цьому такий Учасник Акції
вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції, та не має права на
одержання від Організатора/Виконавця/Замовника Акції будь-якої компенсації.
7.8. Грошові еквіваленти Заохочень Акції не видаються. Заохочення Акції обміну та
поверненню не підлягають. Заміна Заохочень Акції на будь-які інші блага не допускається.

8. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ.
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції
та розміщення Офіційних правил рекламної Акції на промо-сайті www.vet.bayer.ua;
розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції в журналах «Пасіка» №2-5, 8, 9 2016
року та «Український пасічник» №2-5, 8, 9 2016 року; на рекламних матеріалах, що
розміщуються (розповсюджуються) в місцях проведення Акції тощо. Додаткова інформація
щодо Акції надається за телефоном +38 050 357 66 27 протягом усього строку проведення
Акції. Дзвінки оплачуються згідно тарифів відповідного телефонного чи мобільного
оператора.
8.2. Ці Правила умови рекламної акції можуть бути змінені та/або доповнені
Організатором/Виконавцем/Замовником Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна
та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження
Організатором/Виконавцем/Замовником Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для інформування про Правила рекламної Акції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не несе відповідальності за роботу менеджерів
фірм дистриб’юторів, будь-які помилки менеджерів дистриб’юторів, внаслідок яких
повідомлення та данні Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені
або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були
несвоєчасно повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.
9.2. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Заохочень направляються
безпосередньо до компанії-виробника.
9.3. Якщо
Учасник
Акції,
з
будь-яких
причин,
що
не
залежать
від
Організатора/Виконавця/Замовника Акції (в т.ч. якщо контактний телефон, ПІБ, номер
телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно
та/або нерозбірливо та ін.) не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції
не має права на отримання жодних інших Заохочень, компенсацій або інших виплат від
Організатора/Виконавця/Замовника Акції.
9.4. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності за неможливість
отримати або скористатися Учасниками Акції Заохоченнями Акції з будь-яких причин, що від

них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, а також при відсутності
Учасника Акції, неможливості її повідомлення про відповідне Заохочення Акції так, як це
вказано вище.
9.5. Організатор/Виконавець/Замовник
Акції не несуть відповідальності
подальшого використання Заохочень Акції Переможцями Акції після їх одержання.

стосовно

9.6. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не бере на себе відповідальності у відношенні
будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції. Організатор/Виконавець Акції не вступає в
будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання
Заохочень Акції. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не бере на себе відповідальності за
визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.7. Організатор/Виконавець/Замовник Акції не несуть відповідальності у разі настання
форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, що діють на території проведення
Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця/Замовника Акції обставини.
9.8. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочень Акції, де
Заохочення Акції, або право на отримання їх буде предметом угоди або засобом платежу,
або виступати як предмет застави.
9.9. У випадку, якщо Учасники Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення
Акції особисто, такий учасник не має права передати/поступитися своїм правом на користь
третьої особи.
9.10. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними
інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними).
9.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства
України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
9.12. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на
використання наданої ним інформації Організатором/Виконавцем/Замовником Акції, з
маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне
законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища,
фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в
т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо- та відео матеріалах, в мережі Інтернет,в інтерв'ю ЗМІ, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких
обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним
чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем/Замовником Акції. Надання такої
згоди також розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та
ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. Також Організатор/Виконавець/Замовник
Акції залишають за собою право надати зазначену інформацію про Учасника Акції особам, які
від імені Організатора Акції будуть укладати акт прийому-передачі Заохочення з Переможцем
Акції..
9.13. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції
цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч.
механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Заохочень та інше)
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочень Акції, при
цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця/Замовника Акції
будь-якої компенсації.

