
 

 

 

 
ОФІЦІЙНІ   ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ   АКЦІЇ 

під умовною назвою  «Річниця магазину Rezult» 

 

1. МЕТА  ПРОВЕДЕНННЯ  РЕКЛАМНОЇ  АКЦІЇ 

 Рекламна акція під умовною назвою «Річниця магазину Rezult» (далі - Акція) 

проводиться з метою формування інтересу, збільшення кількості клієнтів та кількості 

придбаних товарів, що виробляються під торгівельною маркою «Rezult» за рахунок 

стимулювання фізичних осіб, та передбачає організацію вручення подарунків Учасникам 

Акції, які здобудуть право на отримання подарунків відповідно до цих Правил. 

 Акція та процедура визначення переможців Акції не є лотереєю, або іншою, 

заснованою на ризику та/або азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу чи 

конкурсом, і не переслідує мети отримання прибутку. Ці Правила не є публічною обіцянкою 

винагороди чи умовами конкурсу. 

Інформування щодо Правил та умов Акції (зміни/доповнення) здійснюється за 

допомогою анонсування Акції за посиланням https://www.facebook.com/rezult.pro та 

розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті https://rezult.pro/. 

 

2.  ОРГАНІЗАТОР  АКЦІЇ 

 Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Резалт Україна» 

(далі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 40219623, що знаходиться за адресою:  

04070 м. Київ вул.П.Сагайдачного, 11. 

 

3.  ТЕРИТОРІЯ  ТА  СТРОКИ  ПРОВЕДЕННЯ  АКЦІЇ 

 м. Київ вул. Академіка Булаховського, 2/1 корпус В, 2 поверх, ТЦ “Агромат” 

(фірмовий магазин Rezult) 

 Етап 1 – з 01 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року включно (далі – «Період 

проведення Акції») участь в Акції - згідно графіку роботи торговельного центру. 

 Етап 2 – 01 грудня 2020 року - фінал Акції та визначення переможця.  

 Етап 3 – з 01 грудня 2020 року – по 30 квітня 2021 року включно  – продовження 

строку дії додаткової знижки (виключні умови згідно п.6.5 цих Правил). 

 

4. ТОВАРИ,  ЩО  БЕРУТЬ  УЧАСТЬ  В  АКЦІЇ 

 В Акції беруть участь будь-які товари, що виробляються під торгівельною маркою 

«Rezult», які представлені у фірмовому магазині Rezult. 

 

5.  УЧАСНИКИ  АКЦІЇ 

 5.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, яким на початок проведення 

Акції виповнилось 18 років (мають повну діє- та правоздатність) та які відповідають вимогам 

цих Правил і виконали всі умови Акції, встановлені цими Правилами. 

 5.2. Учасниками Акції не можуть бути: 

- працівники Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 

батьки);  

- власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до 

проведення Акції, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

 5.3. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє 

Замовника та/або Виконавця від обов’язку вручення подарунку такому Учаснику, тобто 

Учасник, який здобув право на отримання подарунку, але надав невірні/неіснуючі дані, 

втрачає право на отримання подарунку. 

  

 



 

 

 

5.4. Участь в Акції обмежено-дієздатних та/або недієздатних громадян здійснюється у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 5.5. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються свідомо не завдавати 

незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції. 

  

6. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 6.1. В період проведення акції на будь-який товар у фірмовому магазині Rezult 

розповсюджується знижка від стандартної продажної ціни. 

 Для участі в Акції необхідно придбати будь-який товар у фірмовому магазині Rezult 

та оплатити його в період з 01.11.2020р до 30.11.2020р включно. 

 Під час здійснення оплати товару - незалежно від суми покупки – Учасник акції 

миттєво одноразово отримує придбаний Товар зі знижкою 15%.  

 Під «миттєво» розуміється, що знижка надається відразу під час оплати, саме на цю 

покупку і не може бути перенесена на іншу покупку. 

6.2. Для отримання знижки на наступну (другу, третю тощо) покупку та для участі у 

фіналі акції - учасник акції отримує від персоналу Організатора Акції «картку Учасника», 

яку повинен заповнити (відривну частину картки Учасника), де вказати відомості про 

Учасника та контактний номер телефону.  

 Заповнену відривну частину картки Учасника необхідно опустити у промо-бокс, що 

знаходиться безпосередньо у фірмовому магазині Rezult. 

 Перша частина картки Учасника зберігається у Учасника Акції до фіналу Акції разом 

з розрахунковим документом. 

УВАГА! За одним розрахунковим документом Учасники Акції можуть заповнити 

ОДНУ картку учасника. 

 Кількість заповнених карток Учасника протягом періоду проведення акції та у 

відповідності до цих Правил – не обмежена. 

6.3. При здійснені наступної (другої, третьої тощо) покупки будь-якого товару у 

фірмовому магазині Rezult в період проведення акції та пред’явленні Учасником акції 

персоналу Організатора Акції першої частини картки Учасника: 

  - під час здійснення оплати товару – на суму від 2 000грн до 5 000 грн – на вибір 

Учасника акції - Учасник акції миттєво одноразово отримує придбаний Товар зі знижкою 

15% або зі знижкою у розмірі 500 грн. від суми покупки, 

 - під час здійснення оплати товару – на суму від 5 000 грн – Учасник акції миттєво 

одноразово отримує придбаний Товар зі знижкою 15% та додатковою знижкою у розмірі 500 

грн. від суми покупки. 

6.4. Починаючи з 01 грудня 2020р -  знижка у розмірі 15% втрачає дію. 

 6.5. Якщо Учасник акції не встиг використати в строк до 30 листопада 2020р 

(включно) першу частину картки Учасника на наступну (другу, третю тощо) покупку, 

Учасник має право скористатись в строк до 30 квітня 2021 року (включно) цією карткою 

Учасника для отримання додаткової знижки у розмірі 500 грн. - при умові здійснення 

покупки в строк до 30 квітня 2020 року (включно) будь-якого товару у фірмовому магазині 

Rezult на суму від 2 000 грн. 

 При здійсненні покупки будь-якого товару у фірмовому магазині Rezult на суму менш 

ніж 2 000 грн. – знижка у розмірі 500 грн від суми покупки – не розповсюджується. 

6.6. Картка Учасника дає право на одноразове отримання учасником Акції знижки на 

наступну покупку та участь у фіналі акції і не може бути використана повторно. 

6.7. Усі заповнені відривні частини картки Учасника в період проведення акції беруть 

участь у Фіналі Акції і мають можливість отримати подарунок. 

6.8. Прийом відривних частин карток Учасника припиняється 30.11.2020 року о 20:00. 

Всі отримані акційні картки учасника є власністю Організатора. 

 6.9. Учасники Акції повинні зберігати розрахункові документи на придбаний товар та  

 



 

 

 

картки Учасника для підтвердження здійснення покупки у фірмовому магазині Rezult. 

7.  ПРОВЕДЕННЯ  ФІНАЛУ  АКЦІЇ. 

 7.1. Фінал Акції та визначення переможця, який має можливість  отримати  

Подарунок, відбудеться  01.12.2020 р. о 12:00 (у фірмовому магазині Rezult). 

 7.2. Визначення переможця по проведеній Акції буде здійснено за випадковою 

ймовірністю шляхом жеребкування серед тих акційних карток Учасників, що приймають 

участь в Акції. 

 7.3. З моменту отримання Подарунку Організатор Акції не несе відповідальність за 

випадкове знищення чи пошкодження Подарунку, який було отримано Переможцем. 

 7.4. Учасник Акції, акційну картку якого буде визначено такою, що отримує 

Подарунок, буде повідомлений про це протягом 2-х робочих днів з моменту проведення 

розіграшу за номером телефону, вказаним у відривній частині картки Учасника-переможця. 

 7.5. Організатор залишає за собою право перевірити прізвище, ім’я та по-батькові 

переможця, а у випадку відмови підтвердити прізвище, ім’я та по-батькові, Організатор має 

право відмовити Переможцю у наданні Подарунка. В такому випадку Організатор визначає 

іншого Переможця в порядку, встановленому для визначення Переможця. 

 7.6. Присутність учасника Акції в місці проведення Фіналу Акції не є обов’язковою 

умовою для визначення Переможця.  

 7.7. Особа, визначена як Переможець Акції, отримує Подарунок за місцем проведення 

Фіналу Акції, в день оголошення Переможця або не пізніше 15-го дня, що відліковуються з 

дати проведення фіналу акції (при умові відсутності заяви переможця про повернення 

якісного товару за розрахунковим документом, який став підставою для визначення 

переможця, відповідно до вимог ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів»). У випадку подання 

Переможцем (або іншою особою) заяви про повернення якісного товару за розрахунковим 

документом, який став підставою для визначення Переможця, в строки, визначені законом та 

розірвання при цьому договору купівлі-продажу, переможець втрачає право на отримання 

Подарунку. 

 7.8. Під час вручення подарунку Організатор Акції фотографує Переможця разом із 

подарунком, що підтверджуватиме участь і перемогу в Акції, та залишає фото в електронній 

базі Організатора. 

 7.9. Оголошення Переможця (ПІБ та фото переможця з подарунком) буде розміщено  

на офіційній сторінці в соціальній мережі  https://www.facebook.com/rezult.pro. 

 7.10. Якщо переможець не звернувся впродовж вказаного терміну до персоналу 

Організатора Акції з метою отримати Подарунок, він втрачає право на отримання Подарунку 

та не отримує будь-яку компенсацію. 

 7.11. Після закінчення акції нереалізований подарунок залишається у Організатора, 

яким він розпоряджається на власний розсуд. 

 

8.  ПОРЯДОК  ОТРИМАННЯ   ПОДАРУНКУ 

 8.1. Для отримання подарунку переможцю необхідно пред’явити персоналу 

Організатора Акції: 

- розрахунковий документ на суму покупки будь-якого товару у фірмовому магазині Rezult в 

період проведення акції, 

- паспорт та ідентифікаційний код,  

- заповнену картку Учасника.  

Пред’явлення зазначених документів є обов’язковою умовою для отримання Подарунку. 

 8.2. Після отримання подарунку – підписати акт про отримання подарунку (Акт 

приймання-передачі). 

 8.3. Під подарунком розуміється Електросамокат Xiaomi Mi Electroc Scooter 1S Black. 

Кількість подарунків обмежена та становить 1 шт. 

Переможець Акції не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Подарунку.  

Подарунок Акції обміну та поверненню не підлягає.  



 

 

  

8.4. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів для 

придбання передбаченого Подарунку. 

 8.5. Подарунок Акції може відрізнятися від свого зображення у рекламних матеріалах, 

що розповсюджуються Організаторами, у тому числі через друковані засоби масової 

інформації, Інтернет, телебачення тощо. 

 8.6. Право на отримання Подарунку не може бути передано Учасником третій особі. 

 8.7. Нарахування та сплату податків, що випливають з факту передачі Подарунка, 

здійснює Організатор Акції. 

 8.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови та строки проведення 

Акції, оголошення переможця, склад подарунків та іншу інформацію, а також скасувати 

Акцію у будь- який час без попереднього повідомлення. 

 8.9. Організатор Акції залишає за собою право не обирати переможця у випадку, якщо 

Акцію буде скасовано, або у випадку форс-мажорної ситуації. 

 

 9.  НАДАННЯ  ЗГОДИ  УЧАСНИКОМ 

 9.1. Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними 

Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил 

(зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх 

належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання 

подарунку, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої 

компенсації, а результати участі цього Учасника у Акції визнаються недійсними. 

 9.2. Приймаючи участь у Акції Учасники з метою дотримання вимог Закону України 

«Про захист персональних даних» дають дозвіл (згоду) на отримання, обробку і 

використання їх персональних даних для належного виконання умов Акції: 

 Організатор має право на безоплатне використання їх імен, прізвищ, фотографій, 

інтерв’ю або інших матеріалів про Учасників з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. 

право публікації в засобах масової інформації, Інтернеті, будь-яких друкованих, аудіо- та 

відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ та/або з будь-якою іншою метою, а також для надсилання 

інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за 

територією, часом та способом використання. При цьому таке використання жодним чином 

не відшкодовуватиметься Організатором.  

 Надання такої згоди є автоматичним (не потребує отримання додаткових 

підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання 

будь- яких інших дій на підтвердження згоди) та відбувається шляхом прийняття Учасником 

участі в Акції. 

 9.3. Відмова у наданні згоди (вираження незгоди в тому числі в письмовій формі), 

вважається відмовою переможця від отримання подарунку, а відповідний подарунок 

реалізується Організатором далі в акції. Така особа не буде вважатися переможцем та не 

матиме права претендувати на отримання подарунку. 

  

 10.  ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 10.1. Усі рішення, прийняті Організатором щодо Акції, є остаточними і не підлягають 

оскарженню. 

 10.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих 

Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, 

остаточне рішення приймається Організатором. 

 

 
 


