Офіційні правила Акції
1. Загальні положення
1.1.Організатор та Виконавець Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Суматра ЛТД»,
м. Київ, вул. Бориспільська, 19 Літера Б’’.
1.2 Під «Заохоченням» мається на увазі право придбання товару за 1 грн, з ПДВ.
2. Період і місце проведення визначення переможців
2.1 Акція проходитиме
№

Магазины

10-11.02.18

1

Житомир, Перемоги пл 3, магазин №54

2

Ірпінь, Центральна вул 29, магазин №109

14:00-17:00

3

Київ, Берковецька вул 6Д, магазин №110

16:00-19:00

4

Київ, Велика Васильківська вул 143/2, магазин №17

5

Київ, Вербицького вул 1, магазин №69

6

Київ, Глушкова академіка просп 13Б, магазин №68

7

Київ, Гната Юри вул 16, магазин №97

8

Київ, Дружби Народів б-р 30А, магазин №1

9

Київ, Лаврухіна вул 4, магазин №86

13-14.02.18
16:00-19:00
16:00-19:00
15:30 - 18:30

16:30-19:30
16:00-19:00
16:00-19:00
15:00-18:00
15:00-18:00
12:00-15:00

10

Київ, Лесі Українки б-р 17-19, магазин №82

11

Київ, Малиновського вул 12, магазин №18

12

Київ, Мишуги вул 6, магазин №93

16:00-19:00

13

Київ, Перемоги просп 46, магазин №10

16:00-19:00

14

Київ, Повітрофлотський просп 50/2, магазин №34

15

Київ, Політехнічний пров 1/33, магазин №3

16:00-19:00

16

Київ, Попудренка вул 9А, магазин №108

16:00-19:00

17

Київ, Правди просп 58А, магазин №24

16:00-19:00

18

Київ, Раскової М вул 2А, магазин №32

16:00-19:00

19

Київ, Сосюри вул 2А, магазин №60

16:00-19:00

20

Київ, Хмельницького вул 35/1, магазин №7

12:00-15:00

21

Київ, Шевченка бульв 60, магазин №94

16:00-19:00

22

Львів, Під Дубом вул 7Б, магазин №106

16:00-19:00

23

Рівне, Соборна вул 47, магазин №87

13:00-16:00

16:00-19:00

16:00-19:00

2.2. Організатор має право зміни термінів або інших умов проведення Акції. У разі зміни термінів
чи умов проведення Акції, Організатор оголошує про це способом, застосованим для
повідомлення про умови Акції.
2.3. Приймаючи участь в акції, Учасник підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та
зобов’язується їх виконувати.
3. Загальні умови участі в Акції

3.1. За умовами Акції, особи, які придбали в визначений період будь які товари та при оплаті на
кассі використали бонусну картку Космо Клубу. Під заохоченням розуміється право придбання за
1, 00 грн, з ПДВ.
3.2. В Акції можуть приймати участь дієздатні громадяни України, що постійно проживають на її
території та на день розподілу заохочень досягли повноліття (далі — Учасники).
3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права приймати участь в Акції:
3.3.1. Працівники Організатора Акції, будь-яких суб’єктів господарювання, та інші особи,
що залучені до підготовки та / або проведенню Акції, а також їхні близькі родичі (чоловік /
дружина, брат / сестра, діти, батьки);
3.3.2. обмежено дієздатні та / або недієздатні особи;
3.3.3. особи, що на день розподілу заохочень не досягли 18 років, та / або не є
громадянами України, та / або постійно не проживають на території України;
3.3.4. особи, які не виконали умови участі в Акції, або порушили ці Правила.
4. Правила участі в Акції
4.1. Щоб взяти участь в Акції та отримати одне з заохочень необхідно:
4.1.2 При оплаті на касі використати свою картку Космо Клубу.
4.4. Учасники зобов'язуються свідомо не чинити, не завдавати незручностей та не чинити
перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі
Учасника в Акції.
4.5. Учасник, викритий у навмисному перекручуванні реєстраційних даних (своїх або чужих),
фальсифікації результатів розподілу заохочень або спробі незаконного отримання Заохочень з
використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням Організатора
Акції підлягає дискваліфікації і , в подальшому, не приймає участі в розподілі заохочень. Якщо
при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України,
інформація про нього може бути передана правоохоронним органам.
4.6. Учасник Акції, що не виконує / неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на
подальшу участь в розподілі заохочень та право на отримання заохочень.
5. Фонд Заохочень
5.1. Фонд Заохочень Акції складають:


Сертифікат Космо на 100 гривень (5 одиниць)

Модель, форма, колір та зовнішнє оформлення Заохочень можуть відрізнятися від зображених на
рекламних матеріалах Акції, і можуть бути змінені Замовником без попереднього узгодження та
сповіщення,
5.2. Заміна Заохочення, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не
допускається. У випадку, якщо Переможець Акції з якихось причин не може отримати Заохочення
особисто, такий Учасник не має права передати / поступитися своїм правом третій особі, і в такому

разі вважається, що він відмовився від Заохочення. В такому випадку проводиться додаткове
визначення Переможця Акції у порядку, зазначеному в п. 6.4. даних Правил. Строк отримання
Заохочення складає 30 календарних днів з дня наступного за днем повідомлення Організатора про
обрання Переможцем.6. Визначення Переможців Акції
6.1 Визначення переможців відбудеться 17лютого 2018 року в Головному офісі ТОВ «СУМАТРАЛТД» за адресою: м. Київ, вулиця Бориспільська, 19 Літера Б’’.
6.2. Переможці будуть обрані шляхом випадкової вибірки за допомогою ресурсу www.random.org
серед тих, хто виконає всі умови Акції.
6.3. Якщо під час перевірки даних Учасника буде встановлено, що він порушив Правила
проведення Акції або виявиться, що вручити йому Заохочення неможливо з причин, що не
залежать від Організатора, Організатор Акції проводить повторне визначення Переможця Акції
згідно з порядком, вказаним в п. 6.4. цих Правил.
6.4. Повторне визначення Переможців Акції проводиться шляхом вибору наступного учасника
шляхом випадкової вибірки за допомогою ресурсу www.random.org серед тих, хто виконав умови
цих Правил.
7. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції
7.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення Правил Акції на сторінці в мережі Інтернет за адресою:
http://kosmo.ua/ua/currentshares/ Ці Правила Акції можуть бути змінені та / або доповнені
Організатором на власний розсуд протягом та після всього періоду проведення Акції. Зміна та /
або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором
Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та
умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з дня опублікування нової редакції
Правил на сторінці Акції на веб-сайті Організатора www.kosmo.ua.
8. Заключні положення
8.1. Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують свою згоду на отримання безкоштовної
інформації та рекламних матеріалів про продукцію торгових марок що беруть участь у Акції.
8.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами договору,
викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та / або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є
остаточним і не підлягає оскарженню.
8.4. Приймаючи участь в Акції, кожен її Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з
Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
8.4.1. обробку / використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо
Акції;

8.4.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з
маркетинговою метою, методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч.
шляхом передачі третім особам);
8.4.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших
матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його
імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке
використання не буде відшкодовуватися Організатором Акції та (або) будь-якою третьою
особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного
кодексу України.
8.5. Прийняття участі в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з
вищевикладеним і є підтвердженням того, що Учасник, як суб’єкт персональних даних,
ознайомлений зі своїми правами відповідно до чинного законодавства України про захист
персональних даних.
8.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в
т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес), та за невиконання (несвоєчасне виконання)
Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі відносно
Заохочення.
8.7. У разі, якщо Переможець Акції у формі письмової заяви відмовляється від отримання
Заохочення з будь-яких причин, не залежних від Організатора Акції, такий Учасник Акції втрачає
право на отримання Заохочення. Будь-яка компенсація, в тому числі грошова, такому
Переможцеві не передбачається. Організатор Акції проводить повторне визначення Переможця
Акції згідно з порядком, вказаним в цих Правилах.
8.8. У випадку проведення повторного визначення Переможця Акції у порядку, зазначеному у п.
6.4. цих Правил, усі строки отримання Заохочення анулюються. Відлік строку умов повідомлення
Переможця та отримання Заохочення розпочинається з дати проведення повторного визначення
Переможця Акції згідно цих Правил. Строк отримання Заохочення складає 30 календарних днів з
дня оголошення Організатором переможців.
8.9. Необхідною умовою отримання Заохочення є неухильне дотримання цих Правил та всіх умов
Акції.
8.10. З моменту передачі Переможцеві Заохочення, зобов’язання Організатора за Акцією та цими
Правилами вважаються виконаними.
8.11.Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а
також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
8.12.Організатор не несе відповідальності за достовірність наданих Учасником Акції персональних
даних. Організатор не несе відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
8.13. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах
обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші

непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають
виконанню таких зобов'язань.
8.14.Організатор Акції залишає за собою право:
8.14.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських
діях та / або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
8.14.2. за власним одноосібним рішенням змінювати умови, строки проведення Акції, порядок
видачі Заохочень;
8.14.3. без виплати будь-яких компенсацій в зв’язку з прийнятим рішенням - припинити,
призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь- який аспект Акції не
може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з
ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку,
несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту
Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора Акції та
яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та / або належне
проведення Акції;
8.14.4. проводити фото- та відеозйомку отримання Переможцем Акції Заохочень та публікувати
зазначені матеріали на веб-сайті Акції та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової
інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.
8.14.5 Провести заміну Заохочення на інше заохочення, еквівалентне по вартості.

