
 

  

Правила участі в рекламній акції  

«ЗЛОВИ ЗНИЖКУ!» 

(далі – Правила) 

 

1. Організатор рекламної акції. 

1.1. Організатором та виконавцем рекламної акції «Злови знижку!» (далі по тексту – Акція) є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РУШ», код ЄДРПОУ 32007740, адреса: пр. О. Поля (Кірова), б. 104А, м. Дніпро, 49055 (надалі – 

Організатор). 

2.  Умови Акції. Порядок участі.   

2.1. Акція проводиться у всіх магазинах EVA Організатора (за наявності в асортименті магазинів Акційного товару). 

2.2. До участі в Акції запрошуються усі правоздатні фізичні особи - громадяни України, що набули повної цивільної 

дієздатності у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України, 

які безумовно погодились із зазначеними Правилами, у яких відсутні будь-які обмеження щодо участі в Акції, які 

підтвердили свою участь в ній і були схвалені Організатором у якості Учасника на період дії Акції.  

 2.2.1. Організатор залишає за собою право на власний розсуд, у односторонньому порядку, без жодних негативних для 

себе наслідків, без пояснення причини відмовити споживачу або Учаснику Акції в  участі у цій Акції. 

 2.2.2. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує, що він є правоздатною особою, не має обмежень 

щодо участі в Акції, підтверджує  факт ознайомлення з цими Правилами і надає свою повну та безумовну згоду з ними. 

Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. умов, 

порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не 

має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  

2.3. Період проведення Акції: з «18» липня 2019 року по «07» серпня 2019 року. Термін використання Купону на 

знижку: з «18» липня 2019 року по «07» серпня 2019 року.  

2.4. Для участі в Акції Учасник протягом періоду проведення акції повинен на сайті evahappyma.com.ua навести курсор на 

зображення феї, що на якийсь час з’являтиметься на екрані, та клікнути по ньому. Якщо Учасник виконає цю умову вдало, 

на екрані з’явиться віконце з зазначенням знижки (5, 10, 15 або 20 відсотків), яку буде надано Учаснику шляхом отримання 

ним в подальшому купона на знижку (далі – Купон).  

2.5. Учасник зможе отримати Купон шляхом надсилання його Організатором Учаснику за допомогою мобільного додатку 

Viber або у листі на адресу електронної пошти. Контакти мобільного додатку Viber та адресу електронної пошти Учасник 

зазначає при заповненні Учасником електронної форми, що з’явиться на екрані після вдалої спроби «спіймати фею» 

(п.2.4.Правил).  

2.6. Усі Учасники, які отримали Купон в період Акції, мають право використати його на покупку Акційних товарів у 

період з 18.07.2019 по 07.08.2019 року у всіх магазинах EVA ТОВ «РУШ». 

2.7. Учасник може застосувати Купон для придбання будь-яких товарів ТМ Honey Bunny baby з асортименту, крім товарів 

для гігієни порожнини рота та серії Trolls ТМ Honey Bunny, у магазинах EVA Організатора (далі – Акційний товар). 

2.8. Знижка за Купоном за умовами цієї Акції надається Учаснику на весь Акційний товар шляхом зменшення його ціни на 

вказаний розмір знижки. Знижка не підсумовується з іншими знижками і не поглинає будь-які інші знижки, економії тощо, 

якщо інше не встановлено відповідними Правилами, і не застосовується на подарункові набори. Знижка не підсумовується 

із знижками інших купонів. Знижка має бути використана 1 раз у чеку. 

2.9. Використати Купон можливо у будь-якому магазині мережі EVA Організатора. 

2.10. Знижку за цією Акцією не може бути переведено у грошові одиниці або компенсовано видачею грошових коштів, 

тощо.  

2.11. Знижка за цією Акцією є одноразовою. На одну покупку Учасник Акції має право використати тільки один Купон. 

2.12. Для надання знижки Купон вилучається у Учасника.  

2.13. На умови цієї Акції поширюються чинні Програми лояльності ТОВ «РУШ».  

2.14. Ці правила є офіційними (затвердженими) правилами ТОВ «РУШ» стосовно порядку та умов проведення Акції. 

2.15. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється продавцями-консультантами у магазинах «EVA», 

на сайті evahappyma.com.ua або за телефоном Гарячої лінії 0 800 303 700 (всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних 

телефонів у межах України безкоштовні, дзвінки з мобільних мереж тарифікуються згідно з тарифами вашого оператора 

стільникового зв'язку, режим роботи Гарячої лінії з 8:00 год до 21:00 год щодня без перерви та вихідних). 

2.16. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим надає Організатору свою повну згоду на збір та обробку його 

персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції, проведення заходів 

рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями – 

для надсилання інформації та повідомлень, і т.і. Учасник Акції погоджується з тим, що надає згоду Організатору 

самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної 

мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Учасник Акції своєю 

участю в Акції підтверджує, що йому повідомлено про володіння Організатором персональними даними, склад та зміст 

зібраних персональних даних, його права, мету збору і обробки та осіб, яким передаються його персональні дані. Учасник 

Акції має право відкликати свою згоду, направивши підписане письмове повідомлення про відкликання Організатору за 
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адресою: 49055 м. Дніпро, пр.Поля, 104а. Тим самим Учасник виражає свою волю на відмову на участь в Акції. При 

відмові від участі у Акції його дані автоматично виключаються зі списку Учасників Акції. 

2.17. Організатор має право у будь-який час скасувати (повністю або частково) Акцію, внести зміни до цих Правил Акції. 

Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо такі є) є власністю 

Організатора. Будь-яке використання і/або розповсюдження цих Правил (у цілому або частково) з будь-якою метою без 

письмової згоди Організатора забороняється.  

2.18. Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-

яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, 

блокади, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора 

обставини.   

Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками Акції. 

2.19. Всі суперечки за цією Акцією вирішуються представниками Організатора в Місцях проведення Акції (персоналом 

відповідного магазину) в односторонньому порядку та оскарженню не підлягають. 

2.20. Для листування або отримання будь-яких роз’яснень, відомостей чи інформації стосовно умов цієї Акції звертайтесь 

до Організатора: Департамент маркетингу ТОВ «РУШ», проспект Кірова, 104А, м. Дніпро, 49055.  


