
Додаток № 1 

до наказу директора 

ТОВ «Укр - Трейд» 

від 20.06.2018 № 2/18 

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «КЛАССКОІНИ» 
 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 

 

 1.1. Організатором акції «КЛАССкоіни» (далі - «Акція») є ТОВ «Укр-Трейд», 

ТОВ «Торгова компанія «Мега-Трейд», ТОВ «Альфа-продукт», ТОВ «Компанія 

«Гранд-Маркет» (далі - «Організатор»). 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Учасниками Акції (далі - «Учасник») можуть бути усі дієздатні особи, які 

досягли 18 років і які виконали Правила Акції, викладені нижче. 

 2.2. Участь в акції обмежено дієздатних та/або недієздатних осіб здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

3. ПАРТНЕРИ АКЦІЇ 

3.1. Партнери Акції (далі - «Партнер») – юридичні та фізичні особи- 

підприємці, які дали письмову згоду на участь в даній акції, та визначені у Додатку 

№3 до цього наказу. 

 

4. ПЕРІОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦІЇ 

 4.1. Період проведення Акції: 

    з 02 липня 2018 до 15 липня 2018 року включно - період придбання акційних 

купонів, передбачених пунктом 6.1.2. даних Правил; 

 з 02 липня 2018 року по 31 липня 2018 року включно - період використання 

акційних купонів передбачений п.6.1.3. даних Правил (далі «Період проведення 

акції»). 

 

5. МЕХАНІЗМ АКЦІЇ 

5.1. Учасник Акції, при дотриманні умов передбачених даною акцією, що 

зробив покупку одним фіскальним чеком на певну суму в мережі супермаркетів 

«Класс» може отримати знижку на придбання товарів або послуг у Партнерів Акції. 

 

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

6.1 Для участі в Акції її Учаснику необхідно в період її проведення виконати 

наступні дії: 

 6.1.1. Придбати товар або послугу в мережі супермаркетів «Класс» ТОВ «Укр-

Трейд» (м. Харків пр. Московський,  259; пр. Гагаріна, 178,  пр. Людвіга Свободи, 43, 

вул. Клочківська, 104-а), ТОВ «Торгова компанія «Мега-Трейд» (м. Харків, 

Салтівське шосе, 248; пр. Героїв Сталінграда, 136/8; вул. 23 Серпня, 33а (окрім кас 

самообслуговання)), ТОВ «Альфа-Продукт» (м. Харків ул. Сергія Грицевця, 29; вул. 

Леся Сердюка, 36; пр. Архітектора Альошина, 8), ТОВ «Компанія «Гранд-Маркет» 

(м. Харків пр. Тракторобудівників, 128-В; пр. Московський, 295).  



 6.1.2. Отримати від касира мережі супермаркетів «Класс» фіскальний чек, що 

підтверджує факт оплати товару або послуги і акційний купон. 

 6.1.2.1. Номінал КЛАССкоіна, який видається касиром мережі супермаркетів 

«Класс» учаснику акції, визначається відповідно від загальної суми покупки, 

підтвердженої одним фіскальним чеком: 

 загальна сума покупки у розмірі від 150 до 299 грн. 99 коп. дає право на 

отримання КЛАССкоіна номіналом – 5 КЛАССкоінів; 

 загальна сума покупки у розмірі від 300 до 499 грн. 99 коп. дає право на 

отримання КЛАССкоіна номіналом – 50 КЛАССкоінів; 

 загальна сума покупки у розмірі від 500 грн. і більше дає право на 

отримання КЛАССкоіна номіналом – 100 КЛАССкоінів; 

6.1.2.2. В одному фіскальному чеку видається тільки один Акційний купон. 

6.1.3. Здійснити покупку товару або послуги у Партнерів акції перед оплатою за 

які пред'явити КЛАССкоіни, які в залежності від їх номіналу дають право на знижку 

вартості товару, що купується або послуги. 

 Номінал КЛАССкоіна – 5 КЛАССкоінів дає право на знижку розміром 5 

гривень; 

 Номінал КЛАССкоіна – 50 КЛАССкоінів дає право на скидку розміром 50 

гривень; 

 Номінал КЛАССкоіна – 100 КЛАССкоінів дає право на скидку розміром 

100 гривень. 

6.1.3.1. При оплаті за товар у Партнера акції Учасник акції має право в одному 

фіскальному чеку використовувати тільки один Акційний купон, після чого останній 

залишається у касира. 

 6.1.3.2. При погашенні акційного купона (КЛАССкоіна) знижки не 

підсумовуються і якщо будь-якої товар в чеку бере участь в іншій акції, знижка по 

КЛАССкоіну не спрацює. 

6.1.3.3. Знижка по акційному купону (КЛАССкоіну) встановлюється на всі 

позиції в чеці. 

6.1.4. Здійснення покупки у Партнерів акції, передбаченої п.6.1.3. даних 

Правил, з використанням КЛАССкоіна, дає можливість придбання товару або 

послуги при дотриманні наступних умов: 

 Знижка в розмірі 5 КЛАССкоінів надається за умови, що загальна сума 

покупки щодо фіскального чеку до застосування знижки по КЛАССкоіну 

становить від 15 до 249,99 грн.; 

 Знижка в розмірі 50 КЛАССкоінів надається за умови, що загальна сума 

покупки щодо фіскального чеку до застосування знижки по КЛАССкоіну 

становить від 250 до 499,99 грн.; 

 Знижка в розмірі 100 КЛАССкоінів надається за умови, що загальна сума 

покупки щодо фіскального чеку до застосування знижки по КЛАССкоіну 

становить від 500 грн. і більше. 

 6.2.  КЛАССкоіни, зазначені в даних Правилах, не є грошовою одиницею або 

цінним папером. 

 6.3.КЛАССкоїни не підлягають поверненню і не дають право на їх обмін тв/або 

грошову компенсацію.  

 6.4. КЛАССкоіни мають затверджені Організатором форми (відповідно до їх 

номіналу) і дає Учаснику акції, при дотримання даних Правил акції, право на знижку 

вартості товару, що купується. 



 6.5. Знижкою, зазначеною в даних правилах, є зниження в процентному 

вираженні Партнером грошової вартості товару від заздалегідь встановленої його 

вартості. 

6.6. У разі повернення товару, придбаного з використанням КЛАССкоіна, 

покупцеві повертається  вартість товару за вирахуванням отриманої по КЛАССкоіну 

знижки. КЛАССкоін покупцю не повертається.  

6.7. Кількість КЛАССкоінів, які беруть участь в Акції є обмеженою. 

6.8. Після закінчення періоду проведення акції або при відсутності 

КЛАССкоіна учасник втрачає право на отримання знижок. 

 

7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ 
 7.1. Учасник Акції має право отримувати інформацію про Акцію у відповідності 

з цими Правилами. 

 7.2. Всі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають. 

 7.3. Всі Учасники зобов'язуються виконувати умови цих Правил проведення 

Акції. 

 7.4. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото-, 

відео-, аудіо- і кінозйомки за їхньою участю і на безкоштовне використання 

Організатором їхніх прізвищ, імен, інших особистих / персональних даних, 

фотографій та зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, у тому числі з 

рекламною метою. Всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, в т.ч. 

персональні, отримані під час проведення Акції та занесені в базу даних, можуть у 

подальшому бути використані Організатором та передані третім особам без будь-

яких часових обмежень, в тому числі в рекламних цілях, для надсилання інформації, 

повідомлень і т.д. При цьому, всі авторські права на такі інтерв'ю та дані матеріали 

повністю належать Організатору. 

7.5. Беручи участь в Акції, всі учасники погоджуються з даними умовами та 

зобов'язуються їх виконувати. 

 

8. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА 
 8.1.Організатор зобов'язується дотримуватися всіх умов даних Правил. 

 8.2.Організатор залишає за собою право відмовити в наданні «КЛАССкоінів» 

або знижок, якщо Учасник не відповідає вимогам і не дотримується умов участі в 

Акції, встановлених цими Правилами, а також не надає або несвоєчасно надає 

Організатору інформацію або документи, необхідні для отримання «КЛАССкоінів» 

або знижок. 

 
 

9. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО СТРОКИ І УМОВИ ЇЇ 

ПРОВЕДЕННЯ  

9.1. Інформація про проведення Акції розміщується Організатором в місцях 

проведення Акції у формі плакатів, листівок. Подробиці Акції можна дізнатися на 

сайті www.klassmarket.ua/.  

 

 

10.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 10.1. Участь в Акції автоматично означає ознайомлення та повну згоду Учасників 

акції з цими Правилами. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення з 

даними Правилами Учасника зазначеної Акції. 



 10.2. Організатор залишає за собою право вносити зміни в Правила проведення 

Акції. У разі внесення змін Організатором інформація про них доводиться до відома 

тим же чином, що і ці Правила. 

 10.3. У разі виникнення обставин форс-мажору, Акція припиняється. 

 10.4. Організатор не несе відповідальності за неспроможність Учасника Акції 

отримати або скористатися «КЛАССкоінами» або знижками. 
 

 

 

 

Директор  

ТОВ «Укр-Трейд»        А.В. Ус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до наказу директора 

ТОВ «Укр - Трейд» 

від 20.06.2018 № 2/18 

 

 

 

Перелік фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб - партнерів акції 

«КЛАССКОІНИ» 

 

 
№ Найменування відділу Суб'єкт господарювання  Адреси 

1 Відділ дитячих товарів ФОП Малеев А. А. пр. Людвига Свободи, 43 

2 Текстиль ФОП Черкашина Н.П. пр. Людвига Свободи, 43 

3 Парфюмерія та косметика ФОП Орехова Ю.А. пр. Людвига Свободи, 43 

4 Товару для дому ТОВ "Укр-Трейд" пр. Людвига Свободи, 43 

5 Посуд-текстиль ФОП Суббота Н. А. пр. Тракторобудівників, 128-в 

6 Дитячі товари ФОП Соловьева О.А. пр. Тракторобудівників, 128-в 

7 Парфюмерія та косметика ФОП Фомичева Н.В. пр. Тракторобудівників, 128-в 

8  Парфюмерія та косметика ТОВ Компанія Гранд-Маркет  вул. Клочківська,104А 

А Дитячі товари ФОП Гуревич А.О. вул. Клочківська,104А 

10 Парфюмерія та косметика ФОП Іванчак Л.М. вул. Клочківська,104А 

11 Канцтовари ФОП Калашник Т.В. вул. Клочківська,104А 

12 Посуд-текстиль ФОП Киселик А.С. пр. Московський, 295 

13 Дитячі товари ФОП Кузнецов В.А. пр. Московський, 295 

14 Парфюмерія та косметика ФОП Шевченко И.И. пр. Московський, 295 

15 Парфюмерія та косметика ФОП Скоробогатько Д.В. пр. Гагаріна, 178 

 

 

 

 

 
 

Директор  

ТОВ «Укр-Трейд»        А.В. Ус 

 

 

 


