ПОРЯДОК ДІЇ АКЦІЇ
«Придбайте пилосос EERC72IW та отримайте 400 балів на картку
«Вигода»!
1.ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Акція «Придбайте пилосос EERC72IW та отримайте 400 балів на картку
«Вигода!» (далі по тексту Акція) є спеціальною пропозицією, яка передбачена
п.1.7. Правил участі у Програмі лояльності «Вигода» в ТЦ «Епіцентр» (далі по
тексту – Правила програми лояльності) як додаткова Вигода та на яку
поширюються положення зазначених Правил.
1.2. На Акцію поширюються положення Правил Програми лояльності
«ВИГОДА». Порядок дії Акції не суперечить положенням Правил Програми
лояльності та деталізує умови, період та мету спеціальної пропозиції.
1.3.

Організатором та Виконавцем Акції є:
Організатором Акції є: Дочірнє підприємство «Електролюкс ЛЛС», що
знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28А, код
ЄДРПОУ: 34185974.
Виконавцем Акції є: ТОВ «Епіцентр К» (далі – Товариство), юридична
адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К

1.4. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення учасника Акції з
правилами цього Порядку.
1.5. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом
розміщення цих Правил на сайті: electrolux-promo.com.ua.
2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
2.1. Акція триває з 00:00 годин 1 листопада 2018 року до 23:59 години 30
листопада 2018 року включно (далі – «Період проведення Акції»).
2.2. Акція проводиться по всій території України в ТЦ «Епіцентр», за винятком
території АР Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких
проводиться антитерористична операція (крім підконтрольних територій).
3. ПРОДУКЦІЯ, ЯКА БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ
В Акції бере участь пилосос під ТМ «Electrolux» (надалі – «Акційна продукція»)
наступної моделі: EERC72IW (арт. 31048572)

3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Метою проведення Акції є стимулювання попиту покупців та прискорення,
збільшення товарообігу товарів ТМ ELECTROLUX, популяризація програми
лояльності «ВИГОДА» серед покупців ТЦ «Епіцентр» та заохочення у придбанні
більшого обсягу товарів у майбутньому.
4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Предметом Акції є спеціальна пропозиція для учасників Програми лояльності
(у разі виконання ними визначених Організатором умов цієї Акції) у вигляді їх
права при придбанні товарів, зазначених Організатором, протягом періоду,
встановленого п.2.1. порядку, внести авансовий платіж відповідно п.4.3. порядку,
що є спеціальною умовою у порівнянні із іншим періодом часу, в якій діє
Програма лояльності. В рекламних цілях предмет акції у вигляді здійсненого
авансового платежу на рекламних носіях визначається як «бали». Спеціальна
пропозиція «Придбайте пилосос EERC72IW та отримайте 400 балів на картку
«Вигода!» не передбачає здійснення операцій з відкриття рахунків фізичним
особам, нарахування, списання та повернення коштів на такі рахунки, що
регулюється та встановлюється законодавством з питань банків і банківської
діяльності, нормативно-правовими актами національного банку України.
4.2. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні
особи, яким виповнилося 18 років) - учасники програми лояльності «ВИГОДА»,
тобто такі особи, які мають картки ВИГОДА, або під час дії цієї Акції отримали
картку ВИГОДА та стали учасниками програми лояльності «ВИГОДА» , що діє в
ТЦ «Епіцентр», а також які в період дії акції виконали всі умови Акції. Акція не є
персоніфікованою та проводиться серед усіх покупців ТЦ «Епіцентр», які
виконали всі умови Акції. Розрахунковий документ, який надає право на участь в
Акції може бути переданий покупцем для участі в Акції будь-якій іншій
неперсоніфікованій фізичній особі, яка відповідає вимогам цього Порядку.
4.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
працівники Організатора та Виконавця Акції та члени їхніх сімей
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
власники, працівники чи представники організацій, які виробляють
або реалізують Акційну продукцію та члени їхніх сімей (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки);
власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених
до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина,
діти, брати/сестри, батьки);
іноземці та особи без громадянства;
4.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
4.5. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, що відповідає вимогам розділу 4.3.
цього Порядку, необхідно здійснити дії в наступній послідовності:

- Придбати будь-яку одиницю Акційної продукції під ТМ «Electrolux», а саме
пилосос EERC72IW (арт. 31048572) в період з 01.11.2018 року по 30.11.2018 року
(включно) в ТЦ «Епіцентр» на території України, за винятком території АР Крим,
тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться
антитерористична операція (крім підконтрольних територій).
- До участі в акції допускаються наступні операції з придбання Акційної
продукції під ТМ «Electrolux» які здійснено:
•
Оплата Акційної продукції готівкою на касі ТЦ «Епіцентр»;
•
Оплата Акційної продукції банківською карткою через термінал на
касі ТЦ «Епіцентр»;
•
Оформлення Акційної продукції в кредит на умовах кредитної
програми (програм), що представляються споживачам в мережі «Епіцентр».
Організатор та Виконавець Акції не відповідають за умови кредитної
програми, її зміст та правила, тощо. Правила кредитування,
встановлюються ТЦ «Епіцентр». По всім питанням стосовно програми
кредитування Учасники акції мають звертатися до представників ТЦ
«Епіцентр»
4.5. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів
придбання товарів відповідно до п. 4.4. цього Порядку, підтверджених окремим
розрахунковим документом. Внесення авансового платежу є пропорційним до
суми одноразової покупки. Беручи участь в Акції, учасники Акції тим самим
підтверджують факт ознайомлення з цим Порядком Акції, Правилами програми
лояльності, свою повну та безумовну згоду з ними.
4.6. Покупець, який виконав умови на право участі в Акції, інформується
касиром про право здійснення авансового платежу.
4.7. Право на майбутню покупку по здійснених авансових платежах набувається
через 15 днів з моменту придбання Акційного Товару на умовах цієї Акції.
4.8. У випадку повернення товару, що став підставою для внесення авансового
платежу, відповідно до умов програми лояльності ВИГОДА нараховані разом зі
сплаченою вартістю товару повертається внесений авансовий платіж.
4.9. Порушення Учасниками Акції цього Порядку або відмова Учасників Акції
від належного виконання цього Порядку вважається відмовою Учасника Акції від
участі в Акції. Покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої
компенсації авансовий платіж не повертається, але може бути використаний при
придбанні товару у майбутньому.
5.
ІНШІ УМОВИ
5.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або
змінити цей Порядок. Повідомлення про цей додаток або зміну Порядку буде
здійснено на сайті: epicentrk.ua.

5.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші
незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов
Акції.
5.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної
сили таких, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення
Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставин, що
перешкоджають в проведенні Акції та врученню дарунків.
5.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання
дарунку у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами
контролю Організатора.
5.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний
вести переписку з учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій
формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення осіб, що отримують
дарунок на умовах Акції чи будь-яких подібних питань щодо Акції.
5.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього
Порядку та/або спірних питань, та/або питань, неврегульованих цим Порядком,
рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним, а також
не підлягає оскарженню.

