Офіційні умови рекламно-маркетингової Акції "Теплі бонуси з Krautol NEW"
(далі – Офіційні умови)
1. Організатор акції
1. Організатором рекламно-маркетингової акції ”Теплі бонуси з Krautol NEW" (надалі - Акція) є
Дочірнє Підприємство „КАПАРОЛ УКРАЇНА” (далі – Організатор), що знаходиться за адресою:
02092, Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 35 А
(поштова адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Олени Теліги, 6, корп.8
Бізнес-Центр «Форум Вест Сайд», код ЄДРПОУ 32593100).
2. Основні положення проведення рекламно-маркетингової акції
2.1. Акція проводиться по всій території України для регіональних партнерів ДП «КАПАРОЛ
УКРАЇНА» категорії ВММ і триватиме з 00 годин 00 хвилин 27 вересня 2019 року до 23 годин 59
хвилин 31 грудня 2019 року, або ж до повного закінчення призового фонду

(надалі – Період

проведення Акції).
Інформація про Акцію доступна:
•

У менеджера зі збуту Організатора

•

В інформаційних листах від Організатора

•

В офіційній розсилці на електронну пошту

3. Продукція, що бере участь в Акції
3.1. В Акції беруть участь товари бренду Krautol NEW (надалі – Акційна продукція).
4. Право на участь в Акції
4.1. До участі в Акції запрошуються регіональні партнери ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» категорії ВММ,
з якими укладені відповідні договори поставки (далі – Учасники) на придбання товарів бренду
Krautol NEW.
5. Порядок участі в Акції
Для участі в Акції необхідно:
5.1. Придбати акційний товар в Організатора на відповідну суму (див. Додаток №1).
5.2. Учасник Акції у випадку придбання товару з акційного асортименту на відповідну суму в
період проведення акції року отримує комплект рекламної продукції відповідно до суми
замовлення.
5.3. Акційна продукція не підлягає поверненню та не може бути видана у грошовому еквіваленті.

6. Права та обов’язки Організатора
6.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних
обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві
зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інших непідвласних
контролю з боку Організатора Акцій обставин.
6.2. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Акції за
будь-яких причин Подарунку, які не залежать від Організатора. При цьому такий учасник Акції не
має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7. Прикінцеві положення
7.1. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.
7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних умов,
і/або питань, не урегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення
Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.3. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду
проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом
розміщення на сайті Організатора. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту
опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних умов.
7.4. Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних умов
позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними Офіційними
умовами подарунку.

Додаток №1
до офіційних умов рекламно-маркетингової акції "Теплі бонуси з Krautol NEW"
Комплекти рекламної продукції при купівлі товару бренду Krautol:
1. При замовленні на суму 100 000 грн. без ПДВ
948200833 Комплект одягу Krautol – 5 штук
948200831 Ручка Krautol – 30 штук
948200830 Блокнот Krautol A5 – 30 штук
948200832 Рулетка Krautol – 10 штук
2. При замовленні на суму 150 000 грн. без ПДВ
948200833 Комплект одягу Krautol – 7 штук
948200831 Ручка Krautol – 50 штук
948200830 Блокнот Krautol A5 – 50 штук
948200832 Рулетка Krautol – 15 штук
3. При замовленні на суму 200 000 грн. без ПДВ
948200833 Комплект одягу Krautol – 10 штук
948200831 Ручка Krautol – 60 штук
948200830 Блокнот Krautol A5 – 60 штук
948200832 Рулетка Krautol – 20 штук
Призовий фонд рекламної продукції:
948200833 Комплект одягу Krautol - 140 штук
948200831 Ручка Krautol – 450 штук
948200830 Блокнот Krautol A5 – 450 штук
948200832 Рулетка Krautol – 290 штук

