Додаток № 1
до наказу директора
ТОВ «Альфа-Продукт»
від 01.03.19 № 13/03

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«ЧАС ПОДАРУНКІВ»
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором акції «Час подарунків» (далі – «Акція») є ТОВ «АльфаПродукт» (далі – «Організатор»).
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. Учасниками Акції (далі - «Учасники») можуть бути усі дієздатні особи, які
виконали правила даної Акції, що наведені нижче.
2.2. Партнерами акції «Час подарунків» є суб'єкти господарювання, що виявили
бажання взяти участь в акції «Час подарунків»та затверджені у додатку № 2.
3. ПЕРІОД І ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Період проведення акції 16, 17, 23, 24, 30, 31 березня 2019 року(далі «Період
проведення акції») з 10 год 00 хв до 21 год 00 хв.
3.2. Територією проведення акції є ТЦ «КЛАСС», що розташований за
адресою:вул. Дудинської,1-а, у місті Харкові, а також торгівельні об'єкти Партнерів
акції, що розташовані за адресою:вул. Дудинської, 1-а, у місті Харкові та затверджені у
додатку № 2.
4. МЕХАНІЗМ АКЦІЇ
4.1. Кожен учасник акції, в період її проведення повинен здійснити покупку
товару у супермаркеті «КЛАСС», або у Партнерів акції, на суму від 400 грн., після чого
вказаний чек може бути обмінено на скретч-карту, що містить інформацію про
можливість отримати відповідне заохочення.
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
5.1.Для участі в акції, в період її проведення, а саме: 16, 17, 23, 24, 30 та 31 березня
2019 року, покупець має здійснити покупку в супермаркеті «КЛАСС», або у Партнерів
акції, перелік та умови участі яких, затверджений у додатку № 2 до наказу, або придбати
послугу у Партнера акції на суму не менше 400 грн.,що має підтверджуватися
відповідним касовим чеком(одним чеком).
5.2. Після здійснення такої покупки, учасник акції має можливість обміняти
вказаний касовий чек на скретч-карту, що містить інформацію про можливість
отриманнята вид відповідного заохочення.
5.3. Касовий чек, що може брати участь в акції таможебути обмінений на скретчкарту, має бути на суму не менше ніж 400 грн. Максимальна сума чеку - не обмежена.
5.4. В акції беруть участьвиключно фіскальні чеки, що були надруковані
реєстраторами розрахунковий операцій при проведенні розрахунків за проданий товар
у дні проведення акції або товарні чеки на бланках встановленої форми.
5.5. Один чек учасник акції має право обміняти лише на одну скретч-карту. Одна
і та ж особа має право брати участь в акції необмежену кількість разів.

5.6.Обмін фіскального чеку на скретч-карту проводиться у промоутера, який
знаходиться укасовій зоні у ТЦ«КЛАСС», шляхом випадкової вибірки скретч-карти, з
боксу, в якому зберігаються інші скретч-карти. Обмін проводиться у дні проведення
акції з 10 год 00 хв по 21 год 00 хв.
5.7. Учасник акції, після вибірки у приміщенні торговельного центрускретч- карти
з боксу, в якому зберігаються інші скретч-карти, в присутності промоутера, знімає
захисне покриття зі скретч-карти та повідомляє промоутера про вид заохочення.
5.8. Під скретч-картою розуміється паперова картка з нанесеною на неї
інформацією, що зберігається під захисним непрозорим покриттям, про вид заохочення.
5.9. Обмін фіскального чеку на скретч-карту має відбуватися у день друку
фіскального чеку. Наприклад, якщо учасник акції здійснив покупку на загальну суму
чеку більше ніж 400 грн., 16.03.2019, обмін фіскального чеку на скретч-карту має
відбутися того ж самого дня тобто 16.03.2019 з 10 год 00 хв до 21 год 00 хв.
5.10. Обрання іншої скретч-карти після зняття захисного покриття не
допускається.
5.11. Придбати товар на відповідну суму учасник акції має право у будь-який день,
що припадає на період проведення акції, а саме –16, 17, 23, 24, 30, 31 березня 2019 року
з 10 год 00 хв до 21 год 00 хв у супермаркеті «КЛАСС»,що розташований за адресою:
вул. Дудинської,1-а, у місті Харкові.
5.12. Обміняти чек на скретч-карту із відповідним видом заохочення учасники
акції мають можливість у дні її проведення з 10 години 00 хвилин до 21 години 00
хвилин.
5.13. Після отримання скретч-карти із відповідним заохоченням, учасник акції в
період (дні її проведення) має право звернутися до відповідного Партнера акції для
обміну скретч-карти на відповідне заохочення.
5.13.1. Обмін скретч-карти на відповідне заохочення після спливу строку
проведення акції не допускається, а відмова Партнера акції у проведення такого обміну
є допустимою та правомірною.
5.14.Відповідальним за збереження скретч-карт є особа, визначена відповідним
суб'єктом господарювання.
5.15.Замінаобраноїскретч-карти після зняття її захисного покриття,збільшеної
кількості або виплата грошового еквівалента її вартості за умовами Акції не
проводиться.
5.16. Перелік заохочень є окремим для кожного Партнера акції, а їх кількість для
можливого обміну протягом одного дня визначається Партнером Акції, затверджена у
Додатку № 2 та може бути змінена в період проведення Акції.
5.17. Обрання виду заохочення або його обмін учасником Акції на власний розсуд
не допускається.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
6.1. Учасник Акціїмає право отримувати інформацію про Акцію у відповідності з
цими Умовами.
6.2. Всі Учасники зобов'язуються виконувати умови цих Правил проведення
Акції.
6.3. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото-, відеоі кінозйомки за їхньою участю і на безкоштовне використання Організатором їхніх
прізвищ, імен, інших особистих даних, фотографій та зображень у друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, у тому числі з рекламною метою. Усі Учасники погоджуються з тим,

що їхні дані, отримані під час проведення Акції та занесені в базу даних, можуть у
подальшому бути безкоштовно 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. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА, ПАРТНЕРА
7.1.Організатор, Партнери зобов'язуються дотриматися усіх умов даних Правил.
7.2. Організатор має право відмовити Учаснику у наданні можливості обрання
скретч-карти у разі якщо Учасник будь-яким іншим чином порушив Правила
проведення Акції.
7.3. Партнер залишає за собою право відмовити у наданні можливості обрання
скретч- карти, а отже у наданні можливості обрати подарунок, у разі якщо Учасник не
відповідає вимогам і не дотримується умов участі в Акції, встановленими цими
Правилами, а також не надає або несвоєчасно надає Організатору, Партнеру необхідну
інформацію.
8. ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТРОКИ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
8.1. Інформація про проведення Акції може розміщуватися Організатором у місці
проведення Акції у формі плакатів, листівок тощо.
8.2. Про умови та подробиці Акції можна дізнатися на klassmarket.uaі за тел.
(057) 310 0000.
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Участь в Акції автоматично означає ознайомлення та повну згоду Учасників
з цими Правилами. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення з даними
Правилами Учасника зазначеної Акції.
9.2. 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 й ці Правила.
9.3. У разі виникнення обставин форс-мажору, Акція припиняється.
9.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
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