ДП “КАПАРОЛ УКРАЇНА”

Умови акції "Ваші вигідні фасади" для дилерів

Офіційні умови рекламно-маркетингової Акції "Ваші вигідні фасади"
(далі – Офіційні умови)
1. Організатор акції
1. Організатором рекламно-маркетингової акції "Ваші вигідні фасади" (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: 08162,
Україна
Київська обл., смт. Чабани,Одеське шосе, 8, код ЄДРПОУ 32593100).
2. Основні положення проведення рекламно-маркетингової акції
2.1. Акція проводиться по всій території України для усіх клієнтів регіональних дилерів ДП
«КАПАРОЛ УКРАЇНА» і триватиме з 00 годин 00 хвилин 11 вересня 2017 року до 00 годин 00
хвилин 31 жовтня 2017 (надалі – Період проведення Акції).
Інформацію про Акцію доступна:
• На сайті організатора www.krautol.ua
• В інформаційних матеріалах в регіональних торгівельних точках дилерів Організатора
(плакати)
3. Продукція, що бере участь в Акції
3.1. В Акції беруть участь продукти Krautol Acrysilputz K15 та R20, які є в асортименті
регіональних торгівельних точок дилерів (надалі – акційна продукція).
4. Право на участь в Акції
4.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції
виповнилося 18 років (далі – Учасники).
УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та
працівники Організатора, власники та співробітники рекламних агентств та інших організацій,
причетних до проведення Акції, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми
членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі та
бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників
та працівників Організатора Акції.
5. Порядок участі в Акції
Для участі в Акції необхідно:

5.1. Придбати акційний товар в одній з регіональних торгівельних точок дилерів Організатора.
5.2. Учасник Акції набуває право придбати у торгівельних точках дилерів Організатора 10
відер вагою по 25 кг продукту Krautol Acrysilputz K15 або R20 та отримати в подарунок 1 відро
на 25 кг такого ж продукту в подарунок.
5.3. Подарунок не видається в грошовому еквіваленті та обміну не підлягає.
7. Права та обов’язки Організатора
7.1. 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.
7.2. 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.
7.4. 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 www.krautol.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту
опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних
умов.
7.5. Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання діючих Офіційних умов
позбавляє Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними
Офіційними умовами подарунку.

