
   
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«ГРОШІ НА ВІДПУСТКУ» 
(надалі  за текстом – Офіційні правила) 

 
1. Організатор акції. 
1.1. Організатором Акції «ГРОШІ НА ВІДПУСТКУ» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЕКО» (надалі за текстом – ТОВ «ЕКО», Організатор). З питань роботи Магазинів, 
нарахування бонусів, обслуговування споживачів та обліку чеків інформацію можна отримати за 
телефоном гарячої лінії – 0 800 50 20 55 (режим роботи 08:00-22:00). 
1.2. Виконавцем Акції  та контактною особою з питань пов’язаних з проведенням Акції є Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38536556, адреса: 04071, м. Київ, 
вул. Воздвиженська, б. 41, телефон +380 44 451 84 33, контактна особа Бортнійчук Євген  (надалі за текстом – 
Виконавець). 
2. Територія проведення і тривалість Акції. 
2.1. Акція проводиться на території України в мережі магазинів ТОВ «ЕКО» та партнерів Акції ТОВ 
«СИМПАТИК» і ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД», які розташовані за наступними адресами і надалі 
іменуються Магазини: 

м. Димитров, Ватутіна, 2 
м. Кременчук, Першотравнева, 43 
м.  Херсон, Козацький, 10а 
м. Артемівськ, Горбатова, 65 
м. Чернігів, Шевченко, 9 
м. Київ, Декабристів, 7 
м. Чернігів, Старобілоуська, 31 
м. Золотоноша, Шевченка, 76б 
м. Херсон, Комкова, 75 
м. Київ, Єреванська, 14 
м. Ромни, Маяковського, 90 
м. Васильків, Декабристів, 6 
м. Київ, Драгоманова, 29А 
м. Житомир, Миру, 37 
м. Шостка, Маркса, 30 
м. Ірпінь, Соборна, 105 
м. Київ, Повітрофлотський, 19а 
м. Каховка, Будівельників, 1 
м. Київ, Гайдай, 2 
м. Київ, Радунська, 40 
м. Київ, Закревського, 12 
м. Ірпінь, Грибоєдова, 13 
м. Київ, Оболонський, 29 
м. Київ, Дорогожицька, 13 
м. Київ, Краківська, 18А 
м. Київ, Кіквідзе, 1/2 
м. Київ, Тулузи, 14А 
м. Київ, Перемоги, 60 
м. Київ, Межигірська, 55/20 
м. Київ, Лебедєва-Кумача, 2 
м. Київ, Чугуївський, 19А 
м. Київ, Маяковського, 26 
м. Київ, Тимошенка, 13/1 
м. Київ, Пчілки, 2 
м. Суми, Лушпи, 41 
м. Ромни, Свободи, 2 
м. Димитров, Світлий , 23 
м. Шостка, Привокзальна, 19 
м. Новоселівка, Шевченка, 58 
м. Вишгород, Набережна, 2б 
м. Краматорськ, Бикова, 15а 
м. Краматорськ, Машинобудівників, 
28а 
м. Біла Церква, Мудрого, 40 



м. Київ, Вокзальна, 1 
м. Переяслав-Хмельницький, 
Хмельницького, 32 
м. Переяслав-Хмельницький, 
Шкільна, 42 
м. Київ, Касіяна, 4 
м. Охтирка, Батюка, 47 
м. Київ, Кибальчича, 13 
м. Миронівка, Леніна, 61а 
м. Херсон, Миколаївське шосе, 19 
м. Київ, Жилянська, 107 
м. Київ, Приозерна, 14а 
м. Київ, Ернста, 14а 
м. Красноармійськ, Южний, 41а 
м. Київ, Щорса, 15 
м. Бориспіль, Київський шлях, 2/14 
м. Буча, Комсомольська, 12 
м. Буча, Нове шосе, 48 
м. Буча, Жовтнева, 66а 
м. Вишгород, Шолуденка, 1 
м. Вінниця, Коцюбинського, 70 
м. Житомир, Мала Бердичівська, 2/7 
м. Житомир, Потапова, 1 
м. Житомир, Домбровського, 3 
м. Конотоп, Ватутіна, 2 
м. Костянтинівка, Громова, 55 
м. Краматорськ, Орджонікідзе, 1а 
м. Миколаїв, Артема, 41 
м. Миколаїв, Херсонське шосе, 38а 
м. Острог, Островського, 1 
м. Полтава, Конєва, 2 
м. Полтава, Шевченка, 44 
м. Полтава, Хмельницького, 5/2 
м. Рівне, Соборна, 17 
м. Суми, Кооперативна, 1 
м. Суми, Кірова, 110 
м. Суми, Ковпака, 11 
м. Суми, Металургів, 17а 
м. Суми, Черепіна, 38б 
м. Суми, Горького, 52 
м. Суми, Привокзальна, 1 
м. Суми, Прокоф‘єва, 14/2 
м. Херсон, 200-річчя Херсону, 9 
м. Херсон, Блюхера, 52 
м. Херсон, Покришева, 49 
м. Чернігів, Рокосовського, 7 
м. Чернігів, 1-го Травня, 163 
м. Чернігів, Миру, 49 
м. Київ, Героїв Сталінграду, 14г 
м. Київ, Гетьмана, 46б 
м. Київ, Дніпровська набережна, 3 
м. Київ, Маяковського, 17 
м. Київ, Науки, 8 
м. Київ, Ольжича, 14 
м. Київ, Шмідта, 31 
м. Київ, Гонгадзе, 20 
м. Київ, Серафимовича, 11 
м. Київ, Сиваська, 1а 
м. Київ, Лукашевича, 15а 
м. Київ, Крупської, 4 
м. Київ, Лебедєва-Кумача, 7 
м. Київ, Малиновського, 12 
м. Київ, Теліги, 15 
м. Київ, Полковника Потєхіна, 12 



м. Київ, Липковського, 25 
м. Фастів, Соборна, 51 
м. Вінниця, Юності, 18 
м. Полтава, Великотирнівська, 35/2 
м. Чернігів, Перемоги, 100 
м. Українка, Юності, 6 
м. Кіровоград, Полтавська, 28а 
м. Херсон, Миколаївське шосе, 13 
м. Херсон, Покришева, 10а 

2.2. Період проведення Акції (для Учасників):    
Початок: о 08:00 годині  24.05.2017 року.  
Закінчення: 20.06.2017, точний час закінчення визначається згідно з режимом роботи Магазинів 
2.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті www.eko.com.ua 
3. Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних 
правил Акції здійснюється на сайті www.eko.com.ua (надалі – Офіційний сайт Організатора) та у 
куточках покупця у кожному з Магазинів. 
 
4. Право на участь в Акції, Учасники Акції. 
4.1. В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на території України, 
досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, 
які викладені нижче (надалі по тексту – «Учасники» або «Учасники Акції»). 
УВАГА! Неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції 
виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України. 
4.2. В Акції не мають право брати участь співробітники, або родичі співробітників 
Організатора/Виконавця та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, та 
їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 
4.3. В разі отримання Учасником Акції права на отримання Заохочення,  такий Учасник Акції, має 
надати дані для ідентифікації своєї особи, та надати скановані копії (електронні зображення) документів 
в порядку передбаченому п. 9.2. цих Правил.  
4.4. Надання Учасником Акції (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. 
вигаданих, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий 
Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі 
дані, втрачає право на отримання Заохочення.  
4.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:  

4.5.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;  
4.5.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;  
4.5.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника 

в Акції; 
4.5.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 
4.5.5. дотримуватися правил користування Сайтом. 

4.6. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність 
Учасників Акції. 
 
5. Права Учасників Акції. 
5.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням Учасників. 
5.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на Офіційному сайті 
Організатора. 
5.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно 
з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку. 
5.4. Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих. 
5.5. Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції. 
 
6. Порядок участі в Акції 
Для отримання права на участь в Акції необхідно: 
6.1. Здійснити в Період проведення Акції покупку в Магазинах на загальну суму не менше 150,00 грн. (в 
т.ч. ПДВ) по одному чеку. За один чек на загальну суму не менше 150,00 грн.(в т.ч. ПДВ) покупець 
отримує додатковий чек з кодом для реєстрації у Акції. 



6.2. Зареєструватися для участі в Акції на сайті Організатора або надіславши смс за коротким номером 
3669 (вартість відправлення смс згідно з тарифами мобільного оператора Учасника) вказавши дані, які 
містяться в кожному додатковому чеку що був отриманий покупцем за здійснення покупки в Магазинах 
на загальну суму не менше 150,00 грн.(в т.ч. ПДВ), а саме код для реєстрації, який позначено в дужках. 
6.3. Кожна реєстрація у Акції обов’язково підтверджується наявністю розрахункового документу 
фіскального  чеку на здійснення покупки в Магазинах на загальну суму не менше 150,00 грн.(в т.ч. ПДВ)  
та додаткового чеку, у якому надруковано спеціальний акційний код. УВАГА! Неправильно вказані дані 
підчас реєстрації, а саме код для реєстрації – позбавляють  Учасника права на участь в Акції. 
6.4. Якщо учасник Акції здійснює повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для 
визначення такого Учасника Акції таким що здобув право на отримання Заохочення, в строки, визначені 
законом, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення. 
 
7. Заохочувальний Фонд : 
7.1. Учасник Акції, який здобув право на отримання Заохочення, має можливість отримати одне з 
наступних Акційних Заохочень: 
- Сертифікат на суму 10 000 грн., на оформлення туристичної подорожі, за вибором Переможця, від 
туристичної агенції «СВІТОВІ ПРОФЕСІЙНІ ПОДОРОЖІ» – 10(десять) штук. Деталі подорожі 
погоджуються переможцем з туристичною Агенцією;  
- термосумки – 50(п’ятдесят) штук; 
- бонуси на картку «Подяка щодня», при купівлі товарів з відповідною позначкою на рекламних 
матеріалах (зараховуються автоматично при оплаті товару, на бонусу картку Покупця, за умови 
наявності такої картки у покупця на момент придбання товару/ів). 
7.2. Кількість Заохочень обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор залишає за собою 
право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень. 
Зовнішній вигляд Заохочень(розмір, колір та ін.) може відрізнятися від тих, які відображені на Сайті та / 
або в рекламно-інформаційних матеріалах. Відповідальність за якість Заохочень та/або послуги які є 
Заохоченнями Акції, несе виробник продукції/особа що надає такі послуги. 
7.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 
Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає. 
7.4. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого 
використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками 
Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 
використання таких Заохочень.  
7.6. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочувального 
фонду Акції, передбаченого даними Правилами.  
7.7. Заохочувальний фонд Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і 
використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право. 
7.8. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та 
військового збору, Акції здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України. 
 
8. Порядок визначення Учасників Акції, які отримають Акційні Заохочення. 
8.1. Переможцями можуть бути лише особи, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах. 
Переможцем Акції є Учасник Акції, який здобув право на отримання одного з Заохочень та виконав усі 
вимоги та умови Правил (далі – Переможець). 
8.2. Визначення Переможців відбуватиметься за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової 
комп’ютерної вибірки серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови та вимоги Правил у період, 
який вказано в п. 2.2. цих Правил. Номера телефонів Учасників Акції, які виконали всі умови Акції 
вносяться до системи www.random.org. Система www.random.org автоматично формує список з усіх 
учасників Акції.  
8.3. Визначення Переможців Заохочень відбудеться 23.06.2017 о 14:00. 
8.4. Перші 10 (десять) Учасників в списку, сформованому сервісом www.random.org, отримають право 
на отримання 1 (одного) Сертифікату. Учасники що отримали право на отримання Сертифікату, 
втрачають право на отримання інших Заохочень.   
8.5. Учасники з 11(одинадцятого) по 60(шістдесятого) включно в списку, сформованому сервісом 
www.random.org, кожен отримають право на отримання 1(однієї) термосумки.    
8.6. Результати визначення Переможців будуть розміщуватися в день проведення визначення 
Переможців на Сайті www.eko.com.ua – 23.06.2017року. 



8.7. Кожен Переможець має право на отримання 1 (одного) Заохочення (в межах розміру 
заохочувального фонду цієї акції). Отримавши будь-яке з передбачених цією Акцією Заохочень, 
Учасник акції втрачає право на отримання іншого Заохочення (за виключенням бонусів «Подяка щодня» 
на бонусі картки що нараховуються автоматично при оплаті товару, на бонусу картку Покупця, за умови 
наявності такої картки у покупця на момент придбання товару/ів). 
8.8. У випадку, якщо хтось із Учасників Акції та/або Переможців втрачає право отримати Заохочення 
згідно з даними Правилами, Організатор та/або Виконавець мають право визначити Переможцем іншого 
Учасника Акції шляхом повторного визначення Переможця у відповідності до п. 4.2. Правил із 
виключенням зі списку Учасників Акції тих Учасників Акції, які втратили право на отримання 
Заохочення. 
8.9. Всі результати кожного визначення Переможців фіксуються в Протоколі Оголошення про 
визначення Переможців, спеціально створеною Виконавцем комісією. Оголошення про визначення 
Переможців розміщуються в порядку та у строки передбачені п.8.6., цих Правил.  
8.10. Рішення щодо  визначення Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
9. Порядок і терміни отримання Акційних Заохочень: 
9.1. Учасник Акції,  акційний код якого буде визначено таким, що набув право на отримання 
Заохочення, зможе дізнатися про здобуте ним право, шляхом повідомлення його по телефону, який було 
вказано ним при реєстрації для участі в Акції, а також на сайті www.eko.com.ua. 
9.2. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочень – сертифікати або термосумки,  
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Організатора на умовах п. 8.2. 
відповідного повідомлення зобов’язані надати Організатору Акції наступні документи (способи передачі 
документів Організатору Акції узгоджуються індивідуально з кожним Учасником Акції): 

 Копію паспорта (сторінки 1-2 обов’язково, сторінки 3-6 за потреби, сторінку з даними про 
останнє місце реєстрації). 

 Копію довідки про присвоєння  номера облікової картки платника податків. 
 Копію касового чеку про здійснення покупки в Магазинах на загальну суму не менше 

150,00 грн. в т.ч. ПДВ 
9.3. Бонуси на картку «Подяка щодня», при купівлі товарів з відповідною позначкою на рекламних 
матеріалах нараховуються Організатором  автоматично при здійсненні покупки. 
9.4. У випадку ненадання  хоча б одного з вказаних документів протягом 7 (семи) календарних днів 
Учасник втрачає право на отримання відповідного Заохочення, а Організатор отримує право на 
використання неотриманого таким Учасником Заохочення на свій розсуд. 
 
9.5. Всі Учасники, що здобули право на отримання Акційних Заохочень не можуть поступитися таким 
правом на користь третіх осіб. 
У разі письмової відмови від Заохочення з боку Учасника Акції, що має право на отримання 
відповідного Заохочення, Організатор Акції на свій розсуд визначає спосіб розпорядження таким 
Заохоченням. 
 
10. Прикінцеві положення. 
10.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, 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 обставини. 
10.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, 
і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається 
Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 
Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 
10.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення 
Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті 
www.eko.com.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде 
передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил. 
10.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими  
Офіційними правилами Акції «ГРОШІ НА ВІДПУСТКУ», і свою повну та безумовну згоду з ними. 
Участь в Акції не дає права на одержання від  Організатора будь-якої компенсації. 



10.5. В момент реєстрації на сайті Організатора Учасники надають Організатору право на обробку 
використання їх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», які 
можуть стати відомими в Період проведення Акції, в тому числі, але не обмежуючись з прізвищем, 
іменем, по батькові, датою народження, адресою реєстрації та проживання, номерами засобів зв’язку, 
відомостями будь-якого формату (текстові, візуальні, аудіо, відео, фото), тощо. Учасники Акції в силу 
беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах цих Офіційних Правил, не мають права 
в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання та обробку наданих ними персональних 
даних, інформації та матеріалів Організатору Акції. 

 
 



		

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«ГРОШІ НА ВІДПУСТКУ»

(надалі  за текстом – Офіційні правила)



1. Організатор акції.

1.1. Організатором Акції «ГРОШІ НА ВІДПУСТКУ» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО» (надалі за текстом – ТОВ «ЕКО», Організатор). З питань роботи Магазинів, нарахування бонусів, обслуговування споживачів та обліку чеків інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії – 0 800 50 20 55 (режим роботи 08:00-22:00).

1.2. Виконавцем Акції  та контактною особою з питань пов’язаних з проведенням Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАВАС ІНГЕЙДЖ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 38536556, адреса: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 41, телефон +380 44 451 84 33, контактна особа Бортнійчук Євген  (надалі за текстом – Виконавець).

2. Територія проведення і тривалість Акції.

2.1. Акція проводиться на території України в мережі магазинів ТОВ «ЕКО» та партнерів Акції ТОВ «СИМПАТИК» і ТОВ «ЕКСІМ ТРЕЙД ТРАНС ФУД», які розташовані за наступними адресами і надалі іменуються Магазини:

		м. Димитров, Ватутіна, 2



		м. Кременчук, Першотравнева, 43



		м.  Херсон, Козацький, 10а



		м. Артемівськ, Горбатова, 65



		м. Чернігів, Шевченко, 9



		м. Київ, Декабристів, 7



		м. Чернігів, Старобілоуська, 31



		м. Золотоноша, Шевченка, 76б



		м. Херсон, Комкова, 75



		м. Київ, Єреванська, 14



		м. Ромни, Маяковського, 90



		м. Васильків, Декабристів, 6



		м. Київ, Драгоманова, 29А



		м. Житомир, Миру, 37



		м. Шостка, Маркса, 30



		м. Ірпінь, Соборна, 105



		м. Київ, Повітрофлотський, 19а



		м. Каховка, Будівельників, 1



		м. Київ, Гайдай, 2



		м. Київ, Радунська, 40



		м. Київ, Закревського, 12



		м. Ірпінь, Грибоєдова, 13



		м. Київ, Оболонський, 29



		м. Київ, Дорогожицька, 13



		м. Київ, Краківська, 18А



		м. Київ, Кіквідзе, 1/2



		м. Київ, Тулузи, 14А



		м. Київ, Перемоги, 60



		м. Київ, Межигірська, 55/20



		м. Київ, Лебедєва-Кумача, 2



		м. Київ, Чугуївський, 19А



		м. Київ, Маяковського, 26



		м. Київ, Тимошенка, 13/1



		м. Київ, Пчілки, 2



		м. Суми, Лушпи, 41



		м. Ромни, Свободи, 2



		м. Димитров, Світлий , 23



		м. Шостка, Привокзальна, 19



		м. Новоселівка, Шевченка, 58



		м. Вишгород, Набережна, 2б



		м. Краматорськ, Бикова, 15а



		м. Краматорськ, Машинобудівників, 28а



		м. Біла Церква, Мудрого, 40



		м. Київ, Вокзальна, 1



		м. Переяслав-Хмельницький, Хмельницького, 32



		м. Переяслав-Хмельницький, Шкільна, 42



		м. Київ, Касіяна, 4



		м. Охтирка, Батюка, 47



		м. Київ, Кибальчича, 13



		м. Миронівка, Леніна, 61а



		м. Херсон, Миколаївське шосе, 19



		м. Київ, Жилянська, 107



		м. Київ, Приозерна, 14а



		м. Київ, Ернста, 14а



		м. Красноармійськ, Южний, 41а



		м. Київ, Щорса, 15



		м. Бориспіль, Київський шлях, 2/14



		м. Буча, Комсомольська, 12



		м. Буча, Нове шосе, 48



		м. Буча, Жовтнева, 66а



		м. Вишгород, Шолуденка, 1



		м. Вінниця, Коцюбинського, 70



		м. Житомир, Мала Бердичівська, 2/7



		м. Житомир, Потапова, 1



		м. Житомир, Домбровського, 3



		м. Конотоп, Ватутіна, 2



		м. Костянтинівка, Громова, 55



		м. Краматорськ, Орджонікідзе, 1а



		м. Миколаїв, Артема, 41



		м. Миколаїв, Херсонське шосе, 38а



		м. Острог, Островського, 1



		м. Полтава, Конєва, 2



		м. Полтава, Шевченка, 44



		м. Полтава, Хмельницького, 5/2



		м. Рівне, Соборна, 17



		м. Суми, Кооперативна, 1



		м. Суми, Кірова, 110



		м. Суми, Ковпака, 11



		м. Суми, Металургів, 17а



		м. Суми, Черепіна, 38б



		м. Суми, Горького, 52



		м. Суми, Привокзальна, 1



		м. Суми, Прокоф‘єва, 14/2



		м. Херсон, 200-річчя Херсону, 9



		м. Херсон, Блюхера, 52



		м. Херсон, Покришева, 49



		м. Чернігів, Рокосовського, 7



		м. Чернігів, 1-го Травня, 163



		м. Чернігів, Миру, 49



		м. Київ, Героїв Сталінграду, 14г



		м. Київ, Гетьмана, 46б



		м. Київ, Дніпровська набережна, 3



		м. Київ, Маяковського, 17



		м. Київ, Науки, 8



		м. Київ, Ольжича, 14



		м. Київ, Шмідта, 31



		м. Київ, Гонгадзе, 20



		м. Київ, Серафимовича, 11



		м. Київ, Сиваська, 1а



		м. Київ, Лукашевича, 15а



		м. Київ, Крупської, 4



		м. Київ, Лебедєва-Кумача, 7



		м. Київ, Малиновського, 12



		м. Київ, Теліги, 15



		м. Київ, Полковника Потєхіна, 12



		м. Київ, Липковського, 25



		м. Фастів, Соборна, 51



		м. Вінниця, Юності, 18



		м. Полтава, Великотирнівська, 35/2



		м. Чернігів, Перемоги, 100



		м. Українка, Юності, 6



		м. Кіровоград, Полтавська, 28а



		м. Херсон, Миколаївське шосе, 13



		м. Херсон, Покришева, 10а





2.2. Період проведення Акції (для Учасників):   

Початок: о 08:00 годині  24.05.2017 року. 

Закінчення: 20.06.2017, точний час закінчення визначається згідно з режимом роботи Магазинів

2.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті www.eko.com.ua

3. Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил Акції здійснюється на сайті www.eko.com.ua (надалі – Офіційний сайт Організатора) та у куточках покупця у кожному з Магазинів.



4. Право на участь в Акції, Учасники Акції.

4.1. В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту – «Учасники» або «Учасники Акції»).

УВАГА! Неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

4.2. В Акції не мають право брати участь співробітники, або родичі співробітників Організатора/Виконавця та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

4.3. В разі отримання Учасником Акції права на отримання Заохочення,  такий Учасник Акції, має надати дані для ідентифікації своєї особи, та надати скановані копії (електронні зображення) документів в порядку передбаченому п. 9.2. цих Правил. 

4.4. Надання Учасником Акції (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення. 

4.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

4.5.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 

4.5.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 

4.5.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.5.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

4.5.5. дотримуватися правил користування Сайтом.

4.6. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.



5. Права Учасників Акції.

5.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням Учасників.

5.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на Офіційному сайті Організатора.

5.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.

5.4. Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих.

5.5. Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції.



6. Порядок участі в Акції

Для отримання права на участь в Акції необхідно:

6.1. Здійснити в Період проведення Акції покупку в Магазинах на загальну суму не менше 150,00 грн. (в т.ч. ПДВ) по одному чеку. За один чек на загальну суму не менше 150,00 грн.(в т.ч. ПДВ) покупець отримує додатковий чек з кодом для реєстрації у Акції.

6.2. Зареєструватися для участі в Акції на сайті Організатора або надіславши смс за коротким номером 3669 (вартість відправлення смс згідно з тарифами мобільного оператора Учасника) вказавши дані, які містяться в кожному додатковому чеку що був отриманий покупцем за здійснення покупки в Магазинах на загальну суму не менше 150,00 грн.(в т.ч. ПДВ), а саме код для реєстрації, який позначено в дужках.

6.3. Кожна реєстрація у Акції обов’язково підтверджується наявністю розрахункового документу фіскального  чеку на здійснення покупки в Магазинах на загальну суму не менше 150,00 грн.(в т.ч. ПДВ)  та додаткового чеку, у якому надруковано спеціальний акційний код. УВАГА! Неправильно вказані дані підчас реєстрації, а саме код для реєстрації – позбавляють  Учасника права на участь в Акції.

6.4. Якщо учасник Акції здійснює повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення такого Учасника Акції таким що здобув право на отримання Заохочення, в строки, визначені законом, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.



7. Заохочувальний Фонд :

7.1. Учасник Акції, який здобув право на отримання Заохочення, має можливість отримати одне з наступних Акційних Заохочень:

- Сертифікат на суму 10 000 грн., на оформлення туристичної подорожі, за вибором Переможця, від туристичної агенції «СВІТОВІ ПРОФЕСІЙНІ ПОДОРОЖІ» – 10(десять) штук. Деталі подорожі погоджуються переможцем з туристичною Агенцією; 

- термосумки – 50(п’ятдесят) штук;

- бонуси на картку «Подяка щодня», при купівлі товарів з відповідною позначкою на рекламних матеріалах (зараховуються автоматично при оплаті товару, на бонусу картку Покупця, за умови наявності такої картки у покупця на момент придбання товару/ів).

7.2. Кількість Заохочень обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання передбачених Заохочень.

Зовнішній вигляд Заохочень(розмір, колір та ін.) може відрізнятися від тих, які відображені на Сайті та / або в рекламно-інформаційних матеріалах. Відповідальність за якість Заохочень та/або послуги які є Заохоченнями Акції, несе виробник продукції/особа що надає такі послуги.

7.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

7.4. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень. 

7.6. Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочувального фонду Акції, передбаченого даними Правилами. 

7.7. Заохочувальний фонд Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

7.8. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, Акції здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.



8. Порядок визначення Учасників Акції, які отримають Акційні Заохочення.

8.1. Переможцями можуть бути лише особи, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах. Переможцем Акції є Учасник Акції, який здобув право на отримання одного з Заохочень та виконав усі вимоги та умови Правил (далі – Переможець).

8.2. Визначення Переможців відбуватиметься за допомогою сервісу random.org шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед усіх Учасників Акції, які виконали всі умови та вимоги Правил у період, який вказано в п. 2.2. цих Правил. Номера телефонів Учасників Акції, які виконали всі умови Акції вносяться до системи www.random.org. Система www.random.org автоматично формує список з усіх учасників Акції. 

8.3. Визначення Переможців Заохочень відбудеться 23.06.2017 о 14:00.

8.4. Перші 10 (десять) Учасників в списку, сформованому сервісом www.random.org, отримають право на отримання 1 (одного) Сертифікату. Учасники що отримали право на отримання Сертифікату, втрачають право на отримання інших Заохочень.  

8.5. Учасники з 11(одинадцятого) по 60(шістдесятого) включно в списку, сформованому сервісом www.random.org, кожен отримають право на отримання 1(однієї) термосумки.   

8.6. Результати визначення Переможців будуть розміщуватися в день проведення визначення Переможців на Сайті www.eko.com.ua – 23.06.2017року.

8.7. Кожен Переможець має право на отримання 1 (одного) Заохочення (в межах розміру заохочувального фонду цієї акції). Отримавши будь-яке з передбачених цією Акцією Заохочень, Учасник акції втрачає право на отримання іншого Заохочення (за виключенням бонусів «Подяка щодня» на бонусі картки що нараховуються автоматично при оплаті товару, на бонусу картку Покупця, за умови наявності такої картки у покупця на момент придбання товару/ів).

8.8. У випадку, якщо хтось із Учасників Акції та/або Переможців втрачає право отримати Заохочення згідно з даними Правилами, Організатор та/або Виконавець мають право визначити Переможцем іншого Учасника Акції шляхом повторного визначення Переможця у відповідності до п. 4.2. Правил із виключенням зі списку Учасників Акції тих Учасників Акції, які втратили право на отримання Заохочення.

8.9. Всі результати кожного визначення Переможців фіксуються в Протоколі Оголошення про визначення Переможців, спеціально створеною Виконавцем комісією. Оголошення про визначення Переможців розміщуються в порядку та у строки передбачені п.8.6., цих Правил. 

8.10. Рішення щодо  визначення Переможця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.



9. Порядок і терміни отримання Акційних Заохочень:

9.1. Учасник Акції,  акційний код якого буде визначено таким, що набув право на отримання Заохочення, зможе дізнатися про здобуте ним право, шляхом повідомлення його по телефону, який було вказано ним при реєстрації для участі в Акції, а також на сайті www.eko.com.ua.

9.2. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочень – сертифікати або термосумки,  протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Організатора на умовах п. 8.2. відповідного повідомлення зобов’язані надати Організатору Акції наступні документи (способи передачі документів Організатору Акції узгоджуються індивідуально з кожним Учасником Акції):

· Копію паспорта (сторінки 1-2 обов’язково, сторінки 3-6 за потреби, сторінку з даними про останнє місце реєстрації).

· Копію довідки про присвоєння  номера облікової картки платника податків.

· Копію касового чеку про здійснення покупки в Магазинах на загальну суму не менше 150,00 грн. в т.ч. ПДВ

9.3. Бонуси на картку «Подяка щодня», при купівлі товарів з відповідною позначкою на рекламних матеріалах нараховуються Організатором  автоматично при здійсненні покупки.

9.4. У випадку ненадання  хоча б одного з вказаних документів протягом 7 (семи) календарних днів Учасник втрачає право на отримання відповідного Заохочення, а Організатор отримує право на використання неотриманого таким Учасником Заохочення на свій розсуд.



9.5. Всі Учасники, що здобули право на отримання Акційних Заохочень не можуть поступитися таким правом на користь третіх осіб.

У разі письмової відмови від Заохочення з боку Учасника Акції, що має право на отримання відповідного Заохочення, Організатор Акції на свій розсуд визначає спосіб розпорядження таким Заохоченням.



10. Прикінцеві положення.

10.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, 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 обставини.

10.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

10.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті www.eko.com.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.

10.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими  Офіційними правилами Акції «ГРОШІ НА ВІДПУСТКУ», і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від  Організатора будь-якої компенсації.

10.5. В момент реєстрації на сайті Організатора Учасники надають Організатору право на обробку використання їх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», які можуть стати відомими в Період проведення Акції, в тому числі, але не обмежуючись з прізвищем, іменем, по батькові, датою народження, адресою реєстрації та проживання, номерами засобів зв’язку, відомостями будь-якого формату (текстові, візуальні, аудіо, відео, фото), тощо. Учасники Акції в силу беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах цих Офіційних Правил, не мають права в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання та обробку наданих ними персональних даних, інформації та матеріалів Організатору Акції.
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