ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ВИНАГОРОДА ЗА УВАЖНІСТЬ
1. ОРГАНІЗАТОР
1.1. Організатором програми «Винагорода за уважність» (надалі за текстом - «Програма») є
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО» (надалі за текстом - «Організатор» або
«ТОВ «ЕКО»»), яке знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, проспект Науки, 8.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ
2.1. Програма «Винагорода за уважність» - це комплекс заходів та дій організованих ТОВ
«ЕКО», які направлені на залучення Учасників до поліпшення здійснення ТОВ «ЕКО»
роздрібної торгівлі у магазинах/супермаркетах «ЕКО МАРКЕТ» та «Симпатик», які
знаходяться за адресами передбаченими в п. 3.1. цього Додатку.
2.2. Товар, що бере участь у Програмі - будь-яка одиниця рухомого майна (штучний товар),
що має індивідуальну упаковку та етикетку (контретикетку, кришку, ярлик) на якій
зазначено кінцевий термін/строк придатності рухомого майна та знаходиться в торгових
залах магазинів/супермаркетів «ЕКО МАРКЕТ» за адресами передбаченими в п. 3.1. цього
Додатку. При цьому, у Програмі не приймає участь:
• Товар, який не знаходиться в торговому залі магазину/супермаркету, в тому числі, але не
обмежуючись вибув із торгового залу магазину/супермаркету через реєстратор
розрахункових операцій, та/або;
• Пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої, вина, тютюнові вироби, та/або;
• Товари на які нормативно-правовими актами України та/або актами місцевого
самоврядування встановлені розміри мінімальних роздрібних цін;
• Товар, який є оплачений Учасником.
2.3. Термін/строк придатності Товару зазначається одним із способів:
2.3.1. кінцевою датою споживання, із зазначенням дня і місяця, у разі потреби - року;
2.3.2. датою виробництва та строком придатності (годин, діб, місяців або років).
2.4. Товар, із закінченим терміном/строком придатності - це Товар, кінцевий термін/строк
придатності якого спливає:
2.4.1. наступної години, за вказану на Товарі, якщо термін/строк придатності визначений у
годинах;
2.4.2. наступного дня, за вказаним на Товарі, якщо термін/строк придатності визначений у
днях;
2.4.3. наступного місяця, за вказаним на Товарі, якщо термін/строк придатності визначений
у місяцях;
2.4.4. наступного року, за вказаним на Товарі, якщо термін/строк придатності визначений у
роках.
2.5. Товар-аналог - Товар, визначений на заміну Товару із закінченим терміном/строком
придатності (прострочений товар), згідно з алгоритмом визначення та подальшому продажу
Учаснику за особливою ціною. Алгоритм визначення товару-аналогу (у порядку зазначеному
нижче):
2.5.1. ідентична позиція за всіма параметрами (товарна група, призначення, найменування,
ціна, штрих-код) із дійсним терміном/строком придатності;
2.5.2. ідентична позиція за наступними параметрами - Товарна група, призначення, ціна
(«пересорт» у рамках позиції) із дійсним терміном/строком придатності;
2.5.3. ідентична позиція за наступними параметрами - Товарна група, призначення,ціна
(допустиме відхилення за ціною до 10%) з дійсним терміном/строком придатності.
2.6. Особлива ціна - складає 0,09 грн. (нуль гривень 09 коп.), в тому числі ПДВ за одну
одиницю Товару-аналогу, яка встановлюється за умови виконання Учасником Умов
Програми. При цьому, при застосуванні Особливої ціни, знижки до такої ціни не
застосовуються.

2.7. Під свіжим товаром, розуміється товар-аналог з дійсним строком/терміном придатності
та який визначений відповідно до умов програми «ВИНАГОРОДА ЗА УВАЖНІСТЬ»
2.8. Під подарунком розуміється придбання Учасником, відповідно до цієї Програми, товаруаналогу за Особливою ціною.
3. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ
3.1. Програма застосовується в магазинах/супермаркетах «ЕКО МАРКЕТ». Адреси магазинів
можна переглянути тут.
3.2. Строк дії Програми: Програма діє на постійній основі починаючи з 15.01.2015 року до
17.01.2017 року.
4. УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ
4.1. Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно
проживають на території України, і які виконали умови та правила цієї Програми (надалі «Учасники»). При цьому, не визнаються Учасниками Програми і не мають права брати у ній
участь працівники Організатора та афілійовані з ним особи.
5. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ
5.1. Для участі в Програмі Учаснику необхідно пред'явити працівнику Організатора Товар, у
якого закінчився термін/строк придатності і який (Товар):
- відповідає вимогам, які передбачені в п. 2.2. цього Додатку;
- на момент пред'явлення працівнику Організатора, є неоплаченим Учасником. У випадку
пред'явлення фізичною особою працівнику Організатора Товару, у якого закінчився
термін/строк придатності і який є оплачений такою фізичною особою - подальші відносини
між Організатором та фізичною особою вирішуються відповідно до положень норм чинного
законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись норм Закону України «Про захист
прав споживачів».
5.2. Після пред`явлення Учасником Товару, із закінченим терміном/строком придатності,
Учасник набуває право отримати Товар-аналог у подарунок (відповідно до пред`явленого,
згідно з алгоритмом визначення). При цьому, підбір Товару-аналогу, згідно з алгоритмом
визначення, здійснює працівник Організатора - у випадку, якщо Учасник не має бажання
отримати у подарунок Товар-аналог запропонований йому працівником Організатора Учасник автоматично вибуває із Програми та втрачає право на отримання в подарунок
Товару-аналогу.
5.3. Право Учасника на отримання в подарунок Товару-аналогу зберігається за Учасником
протягом строку:
- відлік якого починається з моменту пред'явлення Учасником працівнику Організатора
Товару, у якого скінчився термін/строк придатності;
- відлік якого закінчується з моменту виходу Учасника із торгового залу (вихід за межі каси
магазину/супермаркету) магазину/супермаркету «ЕКО МАРКЕТ», які передбачені в п. 3.1.
цього Додатку.
5.4. Відповідно до умов цієї Програми, один Учасник у межах одного магазину/супермаркету
«ЕКО МАРКЕТ» та «Симпатик», який передбачений в п. 3.1. цього Додатку, впродовж одного
дня має право:
- отримати у подарунок не більше двох Товарів-аналогів, при цьому Товар-аналог, вага
якого визначається безпосередньо Товариством може складати не більше двох кілограмів.
5.5. Про Умови Програми можна дізнатися у магазинах/супермаркетах «ЕКО МАРКЕТ» та
«Симпатик», які передбачені в п. 3.1. цього Додатку, на сайті www.eko.com.ua або за
телефоном Гарячої лінії 0-800-50-20-55.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Беручи участь в цій Програмі Учасник повністю погоджується з цими Правилами та
зобов`язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від
виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на придбання Товару-аналогу за
Особливою ціною. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора
будь-якої компенсації.
6.2. При засвідченні факту закінчення терміну/строку придатності Товару працівник
Організатора має право звірити номер партії виробництва Товару, що вказана на упаковці, з
номером партії Товару, що вказана у документах на відвантаження на склад
магазину/супермаркету «ЕКО МАРКЕТ», які передбачені в п. 3.1. цього Додатку. У випадку
незбігу Учасник позбавляється права на придбання Товару-аналогу за Особливою ціною.
6.3. Заміна Товару, що бере участь в Програмі, із закінченим терміном/строком придатності,
на грошовий еквівалент не допускається.
6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення
таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не
підлягає.
6.5. Організатор не несе відповідальності за виконання своїх зобов'язань згідно умов цієї
Програми у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь,
військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, що діє на
території застосування Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
6.6. Ці умови розміщені на сайті www.eko.com.ua.
7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ ПРОГРАМИ
7.1. Інформування щодо правил та умов Програми здійснюється за допомогою анонсування
Програми та розміщення офіційних правил Програми на сайті www.eko.com.ua, а також за
телефоном Гарячої лінії «ЕКО МАРКЕТ» 0-800-50-20-55, розміщення скороченої інформації
щодо механіки Програми у рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись у місцях
застосування (проведення) Програми. Додаткова інформація щодо правил та умов Програми
надається також працівниками магазинів/супермаркетів «ЕКО МАРКЕТ», які передбачені в п.
3.1. цього Додатку протягом всього строку застосування цієї Програми.
7.2. Ці правила та умови Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором
протягом всього строку застосування Програми. Зміна та/або доповнення цих правил та
умов Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому
ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Програми. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих правил та умов Програми.

