Додаток до Наказу №___від ____12.2018 _____
«Про затвердження Правил рекламної акції «Я з Адвантікс® для великих собак»
Правила Рекламної акції
«Я з Адвантікс® для великих собак»
(далі по тексту – «Правила»)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Рекламна Акція «Я з Адвантікс® для великих собак» спрямована на розповсюдження
інформації про продукцію виробництва «Bayer» (далі – «Продукція»), 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).
Акція проводиться з метою заохочення власників до регулярної обробки тварин.
1.2. Організатором та Виконавцем Рекламної акції є ТОВ «БАЙЄР» (далі по тексту –
«Організатор» та/або «Виконавець»), що знаходиться за адресою: 04071 м. Київ, вул. Верхній
Вал 4-Б.
1.3. Строк проведення Рекламної акції - з 26 грудня 2018 року по 01 березня 2019 року
включно (далі по тексту – «строк дії Акції»).
1.4. Акція діє на всій території України, крім тимчасово окупованих окремих районів
Луганської та Донецької області та тимчасово окупованої території АРК. Участь в Акції є
добровільною.
1.5. 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. Про детальні умови Акції можна дізнатися на сайті www.vet.bayer.ua.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1.
В Акції можуть брати участь всі фізичні особи, які виконали умови Розділу 3 даних
Правил (далі – «Учасники Акції»).
2.2.
Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції ті Учасники,
які не виконали вимоги п. 3.1 Правил рекламної акції.
2.3.
Учасник має право брати участь в Акції та отримати Заохочення Акції в порядку і на
умовах, визначених цими Правилами.
2.4.
У разі визначення Учасника Переможцем Акції Учасник зобов'язується повідомити
Організатору інформацію необхідну для отримання Заохочення Акції, як це передбачено
пунктом 5 Правил.
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
3.1. Для участі в Акції Учаснику протягом періоду дії Акції необхідно надіслати фото з
препаратом Адваніткс® 40-60 на вітрині будь-якої ветеринарної аптеки або зоомагазину на
електронну пошту vet.ukraine@bayer.com
ЗАОХОЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ.
4.1.
Фонд Заохочень Акції обмежений і складається з 100 (Ста) скатертин до столу або
серветок (далі – «Заохочення»).
4.2.
Переможцями акції стають перші 100 (Сто) Учасників, котрі першими надіслали фото
згідно умов п. 3.1 цих Правил. Фото слід вислати до 25 лютого 2019 року включно.
4.3.
Невиконання Учасником вимог Правил, подання недостовірної інформації або
неможливість встановити зв’язок протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту визначення
Переможців позбавляє такого Учасника права на отримання відповідного Заохочення за
рішенням Організатора.
4.4.

Переможець не має права на отримання грошового еквівалента Заохочення.

4.5.
Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на
отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими
Правилами та підписання відповідного акту приймання-передачі Учасником Акції.
4.6.
Оподаткування вартості Заохочень здійснюється Виконавцем відповідно до вимог
чинного законодавства України.
4.7.
Зовнішній вигляд, детальні характеристики Заохочень визначаються Організатором
та можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних, інформаційних матеріалах Акції і не
відповідати сподіванням Учасників Акції. Відповідальність за якість Заохочень несе виробник
продукції.
5.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

5.1.
Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції, які здобули право на їх
отримання тільки на умовах цих Правил.
5.2.
Інформування Переможців Акції про порядок отримання Заохочень Акції
відбуватиметься шляхом відправки повідомлень представником Організатора на електрону
пошту, з якої було надіслано фото та шляхом телефонного дзвінка.
5.3.
Для отримання Заохочення Переможець Акції має надати Організатору наступні
документи:
- копію паспорта громадянина України;
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.
5.4.
Заохочення будуть надаватися протягом 1 (одного) місяця після закінчення строку дії
Акції. Про детальні умови, місце та час видачі Заохочень Учасникам Акції проінформує
представник Виконавця.
5.5.
Право власності на Заохочення переходить до Учасника Акції в момент передачі
такого Заохочення, що засвідчується підписанням двостороннього акту приймання-передачі
Заохочення між Учасником та Виконавцем.
5.6.
Копії документів, що надані Учасниками Акції для отримання Заохочень, не підлягають
поверненню та залишаються у Виконавця. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та
надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Заохочення. Відмова
від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання
визначених вище документів, та/або невиконання (неповне виконання) всіх передбачених
цими Правилами дій позбавляє Учасника акції права на отримання Заохочення. При цьому
такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення та не має
права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
5.7.
Грошові еквіваленти вартості Заохочень не видаються. Заохочення обміну та
поверненню не підлягають. Заміна Заохочень на будь-які інші блага не допускається.
5.8.
Заохочення Акції не може бути продано, подаровано або іншим шляхом відчужено
іншому отримувачу. Організатор/Виконавець не несе відповідальності щодо використання
такого Заохочення. У разі втрати Заохочення не відновлюється.
6.

ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції
та розміщення Правил Рекламної Акції на сайті www.vet.bayer.ua, розміщення скороченої
інформації про Акцію в рекламних матеріалах, що розміщуються (розповсюджуються) в
місцях проведення Акції тощо. Додаткова інформація про умови Акції також надається за
телефоном +38 044 220 33 42 протягом строку проведення Акції. Дзвінки оплачуються згідно
тарифів відповідного телефонного чи мобільного оператора.
6.2. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього
строку дії Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження
Організатором та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про
умови Акції.
7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Заохочень направляються
безпосередньо до компанії-виробника таких Заохочень.
7.2. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень
Учасниками Акції після їх одержання.
7.3. Організатор не несе відповідальність по відношенню до будь-яких суперечок стосовно
Заохочень.
7.4. У випадку, якщо Учасники Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення у
власність, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом на отримання
Заохочення на користь будь-якої третьої особи.
7.5. Учасники Акції несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому
числі інформації щодо контактів з ними).
7.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне (двояке) тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами,
остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства
України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
7.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на
використання Організатором/Виконавцем наданої Учасником інформації та його
персональних даних з маркетинговою, рекламною та/чи будь-якою іншою метою, зокрема, на
безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про
нього в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будьяких 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. Надання такої згоди також
розглядається у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та ст.ст. 296,
307, 308 Цивільного Кодексу України.
7.8. Беручи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими
Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення (не виконання) Учасником
акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил
вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та права на отримання Заохочень.

