
32о0774о Oфiцiйнi правила участi в рекламнiй акц[i
КБАЖАСИКИЛ

1.'l. Органiзатором та викOнавцем рекламноi акцii кБýКАСИКИл - далi по тексry Акцiя, е ТОВАРИСТВО 3 оБМЕЖЕною
ВlДПOВlИЛЬНlСТЮ кРУШ> (код 0ДРПОУ 32007740), надалi- Органiзатор,
1.2. Щi правила е единими i офiцiйними правилами стосовно порядку та умов проведення АкцiТ.
'1.3. Bci цiни, що зазначенi у цiй АкцiТ, наведенi з ураryванням ПflВ.

2. Мiсце проведення i строк дiiАкцil
2.1. Мiсце проведення АкцiТ - Акцiя проводиться у Bcix магазинах кЕVА> на територiТ Украiни.
2.2. Строк дiТ Акцii: з 01 .06,2018 року по 31 .08.2018 року.
2.3. У будь-якому випадtсу Акцiя дiе тiльки за умови наявностi дитячоi iграшки Бажасик у Мiсцi проведення Акцii.
2.4. Клькiсть iграшок Бажасик обмежена товарними залишками вiдповiдного магазину (Мiсця проведення Акцii).

3. Учаснt+ки АкцiТ,
3,'l. До pacTi в Акцii запрошуються yci правоздатнi фiзичнi особи - громцяни Украiни, цо набули повноi цивiльноi дiоздатностi у зв'язку
iз досяненням 18-ти poKiB або на iнших пiдставах згiдно з нормами чинного законодавства Украiни, якi безумовно i безвiдttлично
погодились з цими Правилами, у яких вiдсрнi будь-якi обмеження щодо pacTi у Акцii, якi пiдтвердили свою r{асть в АкцiТ i взяли участь у
нiй (придбали товар на зазначених цими Правилами умовах) та були схваленi Органiзатором у якостi Учасника на перiод дii Акцii.
3.2. Берри участь в Акцii, Учасник Акцii тим самим пiдтверджуе, щ0 е правоздатною Фобою, не мае обмежень щодо участi у дкцiт,
пiдтверркуе фап ознайомлення з цими Правилами Акцii i надае свою повну та безумовну згоду з ними,
3.3. Порушеннf Учасником Акцii цих Правил або вiдмова Учасника АкцiТ вh належного виконання цих Правил (в т.ч. умов, порядку та
cTpoKiB проведення АкцiТ та iнше) вважаеться вiдмовою Учасника вiд участi в Акцii, при цьому така особа не мае права на одержання вiд
Органiзатора Акцii будыякоТ компенсацiil тощо.
3.4. Орвнiзатор залишае за собою право на власний рФсуд i без жодних негативних дя себе наслtiдкiв у односторонньому порядку та
без пояснення причини вiдмовити споживачу (покупцевi) або Учаснику Акцii в участi у цiй АкцiL
3.5. Беручи учас.гь в Акцii Учасник погоркуеться самостiйно вiдслiдковувати Bci змiни до цих Правил.

4. Умови участi в АкцiТ.
4.1. 3а Цiйснення купiвлi ToBapiB в будь-якому магазинi ЕVА на суму 50 (п'ятдесят) гривень та бiльше у одному чеку Учасник дкцii

отримУе 'l (одну) акцiйну налiпr<у И)а за кожнi 50 (п'ятдесят) Фн суми чеку з урахуванням ycix знижок та економiй. flля цiлей цiеi дкцii не

ВВаКаЮТЬСЯ ТОВаРОМ подарунковi сертифiкати Органiзатора, та BapTicTb подарункових сертифiкатiв Органiзатора не зараховуеться до
Gуми чеку, з рвзцфу якоТ визначаеться кiлькiсть налiпок, цо \4ають бути виданi Учасниiку.
4,2. Отриманi налiпки Учасник вtfiеюе в акцiйний буклет, який можна отримати у касира безкоштовно.

1.3,9а зiбРанi 5 (п'ять) акцiйних нагtiпок Учасник Акцii отримуе можливiсть прrадбати 1 (одну) дитячу iграшку Бажасик за акцiйною цiною
99,90 грн (з асэртименry наrlвних дитячих iграшок Бажасик у мiсцi прд'ямення Учасником фii Oyloery з п'ятьма акцiйними налiпкаЙи),
4.4, Мя пРидбання однiеi дтячоi iграшки Бажасик за акцiйною цiною 99,90 грн Учасник акцii мао надати касиру у Мiсцi проведення акцii
акцiйний буклет з п'ятьма акцiйними ныtiпками. У випадку придбання Учасником акцii однiеi дитячоi iграшки БЫасик за акцiйною цiною
99,90 грн акцiйний бушет, який було пред'явлено длlя цього Учасником Акцii, залtищаоться il касира.
4.5.3вичайна цiЁа за одну дитячу iграшку Бажасик - 249,00 грн.
4.6, У вiдповiдностi до Додатку N 3 до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украliни вiд 19 березня 19И року N 't72, дитячi iграшки м'якi вt<лючено
до перелiку ToBapiB належноi якостi, що не пiдлtягають обмiну (поверненню).
4.7. Ще бiльше про Бажасикiв дивись на www,wishbuddies.com: iсторiя Бажасикiв, розмальовки, iгри, конкурси, cTopiHKa дя батькiв.

5. lнформування. Вирiшення суперечок.
5.1, Органiзатор мае право у будь-який час у односторонньому порядку скасувати Акцiю (повнiстю або частково), внести змiни до цих
Правилt. flpo скасування Акцiт або внесэння змiн до Правил акцii Органiзатор повiдомляе шляхом розмiщення вiдповiдноТ iнформацii на
веб-сайтi www.еча.uа.

5.2. lнфОРмУваНня про порцок та умови проведення Акцii здiйснюеться персоналом магазинiв KEVA>, шляхом розмiщення цих Правил у

5.3.
(персоналом

споЖивача у Мiсцi про9едення Акцii, на веб-сайтi: щ, за телефоном кгарячоi> лiнiТ 0.800.303.700 (всiдзвiнки у межах
i; графiк роботи саll-центру: щоденно з 08:00 до 2'l:00).

ДLц!ею вирiШУЮться виключно 0рганiзатором таlЪбо представниками Органiзатора в Мiсцях проведення АкцiТ
пOрядку та оскарженню не пiдягають. Органiзатор залишао за собою право не

АкцiI.
Bcix змiн i доповнень) разом з

цих Правил (у цiлому або частково) з будь-якою метою без письмовоi згоди Органiзатора

5.4, цi



5.5. Органiзатор не несе вiдповiдальностi за невиконання зобов'язань за Акцiею у разi настання будыяких форс-маr<орних обставин

tobarrbr,., непёреборноi сйи, 
'перелiк 

яких реryлюеться нормами. чинного 3аконодавства Украiiни), в т,ч. у разi змiн чинного

i.*оrод.rсrrа Украiни, дiею та/або наявнiстю обставин, що непiдвладнi контролю з боку Органiзатора.


