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Офiцiйнi правила участi в рекламнiй акцi[
кокеаняшки>

,l. Органiзатор та Виконавець АкцiТ.
1.1. Органiзатором та виконавцем рекламноi акцii'кОкеаняшки) - далi по тексту Акцiя, е товАриство 3 оБмЕжЕною
ВlДПоВlДАjlЬНlСТЮ кРУШ л (iдентифiкацiйний код 32007740), надалi- органiзатор.
1,2. t_{i правила е единими i офiцiйними правилами стосовно порядку та умов проведення ДкцiТ.
1 3, Bci цiни, що зазначенi у цiй Акцi'i, наведенi з урахуванням П!В.

2. Мiсце проведення i строк дiiАкцii,
2.1 Мiсце проведення Акцii - у Bcix магазинах к ЕVА> Органiзатора на територiТ УкраIни та на сайтi eva.ua , .
2 2. Строк дiIАкцiТ: з24,0З,2021року по 08.06.2021 року.
2 3. У будь-якому випадку Акцiя дiе тiльки за умови наявностi м'яких iграшок кокеаняшкил у IViсцi проведення Дкцii',

3. Учасники Акцil.
3 1. В Акцii' беруть участЬ тiльки Учасники Програми лояльностi ЕVА мо3дiКд, якi е дiездатними фiзичними особами -
громадянами Украi'ни, що постiйно мешкають на територiТ УкраТни, набули повноl' цивiльноТ дiездатностi у зв'язку iз
досягненням 18-ти poKiB або на iнших пiдставах згiдно з нормами чинного законодавства Украt'ни, якi безумовно i

безвiдклично погодились 3 цими Правилами, у яких вiдсутнi будь-якi обмеження щодо участi у Rкцil, якi пiдтвердили свою
участЬ в Акцii 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. Беручи участь в АкцiТ, Учасник АкцiТ тим самим пiдтверджуе, що е дiездатною особою, не мае обмежень щодо участi у
Акцi'i, пiдтверджуе факт ознайомлення з цими Правилами Акцiт i надае свою повну та безумовну згоду з ними.
3.3 Порушення Учасником Акцii,цих Правил або вiдмова Учасника Акцii вiд належного виконання цих Правил (в т.ч. умов,
порядку та cTpokiB проведення АкцiI та iнше) вважаеться вiдмовою Учасника вiд участi в Дкцiт, при цьому така особа нё мае
права на одержання вiд Органiзатора АкцiТ будь-якоТ компенсацiТ, тощо.
3 4 0рганiзатор 3алишае за собою право на власний розсуд i без жодних негативних для себе наслiдкiв у
0днOсторонньому порядку та без пояснення причини вiдмовити споживачу (покупцевi) або Учаснику Дкцii'в участi у цiЙ
Акцii'

3.5 Беручи участь в Акцii' Учасник погоджуоться виконувати обов'язок самостiйного вiдслiдковування Bcix змiн до цих
Правил
4. Умови участi в Акцil.
4.1 Рля участi в Акцii Учаснику Акцi'f необхiдно:

4,1,1.у перiод з 24 березня 2021 року по 08 червня 202'l року придбати будь-який товар з асортименту Органiзатора на
суму вiд 50 грн. 00 коп. (з урахуванням ycix застосованИх знижок та економiй) одним чеком.

4 1.2. отримати вiдповiдно BapTocTi придбаного товару Акцil' передбачену цими Правилами кiлькiсть акцiйних
елеfiронних налiпок на спецiальний бонусний рахунок цього Учасника, при цьому за кожнi 50 грн, 00 коп. суми
покупки Учасник може отримати 1 (одну) електронну налiпку.

4 1 3, електроннi налiпки нараховуються на бонусний рахунок Учасника i не мають матерiального вiдтворення у
фiзичному/матерiальному виглядi.

4.2 Кiлькiсть налiпок за одним чеком, якi може отримати Учасник, необмежено.
4.3 Кiлькiсть електронних налiпок, якi були HapaxoBaHi за результатом покупки, Учасник може побачити/знайти/з ясувати у
мобiльноt,rу додатку KEVA - мережа магазинiв краси!>.
4 4 Кiлькrэть налiпок, що пiдлягае видачi за результатом покупки, повiдомляеться касиром пiд час розрахунку.

1,1лЗ.е ! lП ЯТЬ) аКЦiйНИХ еЛеКТронних налiпок, зiбраних Учасником на спецtальному бонусному рахунку на картчl Е\/А
мозАlи )iчасник Акцii'отримуе можливiсть придбати 1 (одну)з 5 (п'яти) м'яких iграшок ТМ кокеаняшкиliзi знижкою 5i':
вiд псв*С эартостiтоварУ (з асортимеНту наявниХ м'якиХ iграшоК ТМ кокеаняшкиll у мiсцi придбання Учасникоtи Дкцii"r
4 с ',. ; -эидбання 1 (однiоi) м'якот iграшки пiд Тм кОкеаняшки> зi знижкою 507о Учасник акцii' повинен t,,lати на
СПЭ- 3.-э-]\|v бснусномУ рахункУ 5 (п'ять) акцiйниХ електронниХ налiпок. У випадкУ придбаннЯ Учасником Дкцii 1 (однiеl';



М'якОI iгРашки пiд ТМ кОкеаняшки> зi знижкою 50% необхiдна кiлькiсть елекгронних налiпок буде списана автоматично зi
спецiального бонусного рахунку Учасника Акцi'i.
4.7. 3вичайна цiна м'якоi'iграшки ТМ кОкеаняшки) - 298 грн.
4.В. Ще бiльше про ТМ кOкеаняшки) дивись на www.oceanbuddies.eva.ua.
4,9, Учасник мае можливiсть брати участь в Акцii за умови наявностi м'яких iграшок ТМ кОкеаняшки) в конкретному
магаЗинi, якиЙ Учасник обрав для придбання м'яких iграшок ТМ кOкеаняшки> зi знижкою 50% вiд повноТ BapTocTi,

5. lнформування, Вирiшення суперечок.
5,1. Органiзатор мае право у будь-який час в односторонньому порядку скасувати Акцiю (повнiстю або частково), внести
змiни до цих Правил. Про скасування АкцiТ або внесення з*liн до Правил акцiТ 0рганiзатор повiдомляе шляхом розмiщення
вiдповiдноТ iнформацi'i на веб-сайтi w)''vw.oceanbudd ies.eya._u?.
5.2. lнформування про порядок та умови проведення АкцiТ здiйснюеться персоналом магазинiв KEVA>, шляхом розмiщення
цих Правил у Куточку споживача у NЛiсцi проведення Акцii, на веб-сайтi: www,oceanbuddies.eva.ua, за телефоном Гарячоi'
лiнii 0 800 303 700 (Bci дзвiнки у межах Украl'ни безкоштовнi, графiк роботи: щоденно з 08:00 до 20:00).
5,3. Bci суперечки за цiею Акцiею вирiшуються виключно Органiзатором та/або представниками 0рганiзатора в Мiсцях
прОведення Акцi'i (персоналом вiдповiдного магазину) в односторонньому порядку та оскарженню не пiдлягають.
0рганiзатор залишае за собою право не вступати в письмовi переговори/листування або iншi контаки з Учасниками АкцiТ.
5.4. Цi Правила (з урахуванням Bcix змiн i доповнень) разом з yciMa дOдатками до цих Правил (якщо TaKi е} е власнiстю
Органiзатора. Будь-яке використання таlабо розповсюдження цих Правил (у цiлому або частково) з будь-якою метою без
письмовоi' згоди Органiзатора забороняеться.
5.5. Органiзатор не несе вiдповiдальностi за невиконання зобов'язань за Акцiею у разi настання будь-яких форс-мажорних
обставин (обставин непереборноi сили, перелiк яких регулюOться нормами чинного законодавства УкраТни), в т.ч. у разi
змiн чинного законодавства УкраТни, дiею таlабо наявнiстю обставин, що непiдвладнi контролю з боку Органiзатора.


