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Правила проведення акції 

«7 кг фарби ULTRA BIEL у дарунок» 

 

1. Загальні умови. 

1.1.  Організатором акції «7 кг фарби ULTRA BIEL у дарунок» є ТзОВ «Снєжка-Україна», код 

ЄДРПОУ 30648854, місцезнаходження: 81000, Львівська область, Яворівський р-н, м. Яворів, вул. 

Привокзальна 1а. (надалі - Організатор). 

1.2. Акція проводиться на території України, на умовах визначених цими Правилами в період з 

«01» вересня 2016 р. по «30» вересня 2016 р. або до вичерпання запасів Виробу ULTRA BIEL 7 кг. 

(надалі – Період акції) 

1.3. Промо-акція проводиться в мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова лінія, у яких розміщено 

Правила проведення.  

1.4. Акція поширюється лише на вироби фарби марки Śnieżka Design Lux 3 в упаковках 13,5 кг 

(далі іменуються – «Виріб»). 

1.5. Акція полягає у можливості придбання споживачами у Період акції: 

- виробу ULTRA BIEL 7 кг при одночасній купівлі упаковки 13,5 кг Виробу Design Lux 3 в 

межах вартості упаковки 13,5 кг Виробу Śnieżka Design Lux 3. 

1.6. Ціна Виробу ULTRA BIEL 7 кг включена у вартість упаковки Виробу Śnieżka Design Lux 3 

13,5 кг та не підлягає додатковому оцінюванню при купівлі Виробу споживачем. 

1.7. Учасник у Період акції, або до моменту вичерпання запасів Виробу ULTRA BIEL 7 кг в 

акційній упаковці – може брати участь в Акції багатократно, а також придбати будь-яку кількість 

Виробів Śnieżka  Design Lux 3. При цьому, кожні 13,5 кг придбаної фарби Śnieżka Design Lux 3 дають 

право на купівлю 7 кг Виробу ULTRA BIEL в межах вартості упаковки виробу Śnieżka Design Lux 3 

13,5 кг. Наприклад: 

- Споживач, який тричі придбає упаковку 13,5 кг Виробу Śnieżka Design Lux 3, тричі має право 

купити 2 упаковки по 7 кг Виробу ULTRA BIE в межах вартості упаковки Śnieżka Design Lux 3 

13,5 кг кожен. 

2. Детальні умови Акції 

2.1.  В акції можуть брати участь тільки дієздатні фізичні особи, безпосередньо не пов'язані з її 

господарською або професійною діяльністю (надалі  іменуються - «Споживачі».) 

2.2.  Виріб ULTRA BIEL 7 кг видається Споживачеві безпосередньо при купівлі Виробу, що бере 

участь у Акції (Śnieżka Design Lux 3 13,5 кг), лише і виключно в магазині, де було зроблено 

покупку. Відмова Споживача придбати Виріб ULTRA BIEL 7 кг безпосередньо при купівлі 

Виробу, що бере участь у Акції (Śnieżka Design Lux 3 13,5 кг), призводить до втрати права на 

придбання Виробу ULTRA BIEL 7 кг в межах вартості Виробу.  

2.3.  Кількість Виробу ULTRA BIEL 7 кг в межах акції є обмеженою, а його продаж здійснюється 

згідно з принципом «перший прийшов – перший купив». 

 

3. Рекламації. 

3.1.  Ці Правила жодним чином не впливають та не обмежують прав споживачів, які належать їм 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.2. Будь-які претензії стосовно Акції повинні подаватися Організатору в письмовій формі, з 

представленням конкретних зауважень щодо перебігу Акції або виданих в її ході Виробів.  

3.3. Претензії подаються Організатору у письмовій формі.  Зміст претензії повинен містити: ім’я та 

прізвище, адресу для листування, номер телефону, інформацію про предмет претензії, назву 

виробу, колір виробу, термін придатності, № виробничої партії Виробу (номер, розміщений на 



наклейці зі штрих-кодом) та згоду на обробку персональних даних. До заявки необхідно додати 

квитанцію або рахунок (накладну), що підтверджують покупку Виробу.  

3.4.  Подання претензії вимагає висловлення у претензії Споживачем згоди на обробку персональних 

даних Організатором для цілей процедури розгляду претензії. 

3.5. Будь-які претензії, подані Споживачами, будуть розглядатися на підставі цих Правил та чинного 

законодавства України у термін 20 календарних днів з моменту вручення (отримання) претензії 

Організаторові. Письмову претензію Споживач зобов’язаний підписати і надіслати разом з 

документом про покупку  (квитанція, рахунок (накладна) тощо) Виробу на адресу Організатора: 

81000, Львівська область, Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Привокзальна 1а .  

3.6.  Після розгляду претензії Організатор надсилає рішення (висновок) по претензії рекомендованим 

листом, у строк не пізніше, ніж 20 календарних днів з дати розгляду претензії Організатором.  

 

4. Прикінцеві положення. 

4.1.  Персональні дані Учасників (Споживачів) Акції будуть оброблятися виключно у порядку Закону 

України «Про захист персональних даних» і тільки для цілей, пов’язаних з процедурою розгляду 

претензії.  

4.2.  Адміністратором персональних даних Споживачів, котрі подають претензію, є ТзОВ «Снєжка-

Україна» з місцезнаходженням: 81000, Львівська область, Яворівський р-н, м. Яворів, вул. 

Привокзальна 1а., код ЄДРПОУ  30648854. 

4.3. Кожен споживач, який подає претензію, має право перевірити свої персональні дані та виправити 

їх. Кожен споживач наділений усіма іншими правами передбаченими Законом України «Про 

захист персональних даних». 

4.4. Умови Акції визначаються виключно цими Правилами.  

4.5. Споживач не може передавати свої права та обов'язки, що пов’язані та виникають з цієї Акції, 

третім особам.  

4.6. Усі інші питання не врегульовані цими Правилами, застосовуються положення чинного 

законодавства України.  

4.7. Ці Правила набувають чинності з моменту початку Акції та діють до її завершення згідно умов 

визначених цими Правилами.  

 


