ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Обирай Subaru – be organic»
(надалі – «Правила Акції»)

1. Загальні положення
1.1. Замовником Акції «Обирай Subaru – be organic» (надалі по тексту - Акція) є ТОВ «Cубару Україна» (код
ЄДРПОУ – 34294671, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 908, тел.: (044) 583-55-15)
(надалі - Замовник).
1.2. Організатором Акції «Обирай Subaru – be organic» є ТОВ Рекламно-Інформаційна Агенція «АММ»
(код ЄДРПОУ - 30263964, юридична та фактична адреса: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська 10-Г, корпус «С».
тел.: (044) 494-07-17) (надалі - Організатор).
Організатор Акції здійснює інформаційну підтримку і є технічним партнером Акції. Послуги з організації
Медійного-сервісу, розміщення рекламно-інформаційних матеріалів, консультацій, надаються Організатором
Акції.
1.3. Виконавцем Акції в частині надання заохочувальної продукції є ТОВ «Концептпродукт» ( код

ЄДРПОУ 35725215, юридична адреса: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, буд.15, фактична адреса:
04050 м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40,тел. 044-351-13-30) (надалі - Виконавець).
1.4. Участь в Акції є безкоштовною: Замовник, Організатор, Виконавець Акції не отримують винагороду від
Учасників за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу або
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

2.ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться у строк з «17» червня 2013 року по «31» серпня 2013 року включно (далі – «Акційний
період») в містах України: м. Київ, м. Донецьк, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Запоріжжя, м. ІваноФранківськ, м. Кіровоград, м. Луганськ, м. Львів, м. Миколаїв, м. Одеса, м. Рівне, м. Сімферополь, м. Суми, м.
Херсон, м. Хмельницький, м. Черкаси. Однак, строк Акції може бути скорочено або подовжено за умови
попередження Замовником.
2.2. Стати учасниками Акції можна з «17» червня 2013 року по «31» серпня 2013 року включно, придбавши
один з автомобілів марки Subaru в одному з офіційних дилерських центрів України , адреси яких можна знайти
на офіційному сайті ТОВ «Субару Україна»: subaru.ua

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
3.1. Учасниками Акції (надалі - «Учасники») можуть бути громадяни України, яким на момент проведення Акції
виповнилось 18 років та які виконали правила цієї Акції;








3.2. Учасниками Акції за будь-яких обставин не мають права бути:
власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники будь-якої організації (товариства,
підприємства та ін.), що бере участь у організації та проведенні цієї Акції;
чоловік або дружина осіб, вказаних в підпункті «а» даного пункту Правил;
близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, вказаних в підпунктах «а» та «б» даного пункту
Правил;
неповнолітні;
недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи;
іноземці та/або особи без громадянства.
Обмеження щодо участі в Акції можуть бути змінені Організатором Акції при умові інформування про такі
зміни на одному з офіційних веб-сайтів: subaru.ua, glossary.ua.

4.УМОВИ І МЕХАНІКА АКЦІЇ
4.1. Протягом періоду Акції (п.2.1 Правил) Учасник Акції здійснює покупку одного з автомобілів марки Subaru в
одному з офіційних дилерських центрів.

4.2. У містах: Київ, Донецьк, Харків, Учасник Акції має змогу отримати сертифікат на придбання
заохочувальної продукції від Виконавця Акції.
4.3. У всіх інших містах України ( п. 2.1. Правил), за виключенням м. Києва, м. Донецька та м. Харкова, Учасник
Акції має змогу отримати заохочувальну продукцію від Виконавця Акції безпосередньо в автосалоні, де була
здійснена покупка автомобіля Subaru.
4.4. Сертифікат на отримання заохочувальної продукції від Суборганізатора Акції дає змогу Учаснику Акції
отримати заохочувальну продукцію в одному з магазинів мережі «Glossary Organic Products», адреси яких
можна знайти на офіційному сайті - glossary.ua.
4.5. Для того щоб отримати заохочувальну продукцію, Учасник Акції повинен прийти в один з магазинів мережі
органічних продуктів «Glossary Organic Products» та обміняти Сертифікат, який він отримав в одному з
офіційних дилерських центрів ТОВ «Субару Україна», на заохочувальну продукцію.





4.6.Заохочувальна продукція:
Демонстраційний набір органічних засобів та клубна картка «Glossary» (надалі – Набір) - вручається
Учаснику Акції, як покупцеві одного з автомобілів Subaru.
Cертифікат на отримання Набору – документальне підтверждення права на отримання Набору Учасником
Акції в одному з магазинів «Glossary Organic Products»
Заміна Набору та Cертифікату на грошовий еквівалент чи інше благо не допускається, обміну та поверненню
не підлягають. Передача права на отримання заохочувальної продукції іншій особі не допускається.
Формування фонду заохочувальної продукції та організаційні заходи з її вручення учасникам Акції бере на
себе Виконавець Акції.
4.7. Отримання заохочувальної продукції передбачено тільки Учасникам Акції, що отримають на це право
відповідно до цих Правил, та не може розглядатися як грошове зобов'язання. Не допускаються будь-які дії,
операції, угоди, де заохочувальна продукція буде предметом угоди або засобом платежу.
4.8. Замовник/Організатор/ Виконавець Акції не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, пов'язані з
отриманням заохочувальної продукції.
4.9. У разі відмови учасником Акції від заохочувальної продукції, ця заохочувальна продукція залишається у
Виконавця Акції.
4.10. Організатор та Замовник Акції залишають за собою право змінити строк проведення Акції, про що буде
повідомлено на офіційних веб-сайтах subaru.ua, glossary.ua.
4.11. Організатор та Замовник Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі
заохочувальної продукції Учасникам акції у випадку, якщо Учасник порушив положення даних Правил Акції, а
також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.2. Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов'язані з участю в Акції, є підтвердженням того, що Учасник
безумовно та повністю погоджується з даними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова
Учасником від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання заохочувальної
продукції.
5.3. У випадку виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне розуміння цих Правил та\або має на увазі
питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається спільно Організатором,
Виконавцем та Замовником Акції у відповідності з вимогами чинного законодавства України. При цьому таке
спільне рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.
5.4. Ці Правила можуть бути змінені та\або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення
Акції. Зміна та\або доповнення Правил Акції можливі лише у випадку їх затвердження Замовником та їх
оголошення у тому ж порядку, що й інформування про Правила Акції.
5.5. Замовник, Організатор та Виконавець не несуть відповідальності у випадку настання форс-мажорних
обставин (непереборних обставин), таких як стихійне лихо, пожежа, паводок, військові дії будь-якого
характеру, блокади, істотні зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші обставини, які не
підвладні контролю зі сторони Замовника, Організатора, Виконавця.

5.6. Замовник та Організатор не несуть відповідальності за подальше використання врученої заохочувальної
продукції Учасниками Акції після їх отримання та за неможливість Учасників Акції використовувати
заохочувальну продукцію з причин, які не залежать від Замовника/ Організатора.
5.8. У випадку, якщо Учасник Акції, який має право на отримання заохочувальної продукції, з незалежних від
Організатора /Замовника/Виконавця причин не має можливості її отримати, Учасник Акції не має права на
передоручення на отримання подарунку третій особі та на отримання від Організатора /Замовника/Виконавця
будь-якої компенсації.

6. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
6.1. Офіційний сайт www.subaru.ua та www.glossary.ua

