
 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор з маркетингу ТОВ «РУШ»
_________________     Г.В. Гришина
02 грудня 2019 року

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 в усіх магазинах EVA Організатора (за наявності в асортименті магазинів відповідного товару (далі 
– Акційний товар).
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 «09» грудня 2019 року по «31» грудня 2019 року. Термін використання Купону на 
знижку: з «09» грудня 2019 року по «29» лютого 2020 року. 
2.4. Для участі в Акції Учасник протягом періоду проведення акції повинен на сайті evahappyma.com.ua навести курсор на 
зображення подарунка, що на якийсь час з’являтиметься на екрані, та клікнути по ньому. Якщо Учасник виконає цю умову 
вдало, на екрані з’явиться зображення з зазначенням знижки (10 або 20 відсотків) та переліком Акційних товарів, до яких 
можна буде застосувати цю знижку. Перелік Акційних товарів та розмір можливої знижки див. в п.2.7. цих Правил.
2.5. Право на отримання знижки Учасник матиме на підставі купона на знижку (далі – Купон). Учасник зможе отримати 
Купон шляхом надсилання Купона 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 знижку» (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 09.12.2019 по 29.02.2020 року у всіх магазинах EVA ТОВ «РУШ».
2.7. Беручи участь в Акції, Учасник має можливість отримати Купон на такі товари:

 № 
п/п

Товар Розмір знижки, %

1. MAY face Бальзам для губ Strawberry, 5 г 20 

2. MAY face Бальзам для губ Сandy, 6 г 20

3. MAY face Бальзам для губ Sweet, 6 г 20 

4. MAY face Бальзам для губ Banana, 4 г 20 

5. May face Бальзам для губ Aloe new, 3.8 г 20 

6. MAY face Бальзам для губ GOLD CHOICE BLISS, 4,5 г 20 

7. MAY face Відновлюючий бальзам для губ SOS, 10 мл 20 

8. MAY face маска гідрогелева від зморшок SMILЕ zone 20 

9. MAY face маска гідрогелева від зморшок Т-zone 20 

10. MAY face маска для обличчя Aloe vera SLEEPING mask, 30 г 20 



 

11. MAY face маска для обличчя GREEN TEA MATCHA, 30 г 20 

12. MAY face маска для обличчя Detox bubble mask з бамбуковим вугіллям, 2*8 г 20 

13. MAY face маска для обличчя Очищуюча bubble mask 2*8 мл 20 

14. MAY face маска для обличчя WOW! oxy bubble mask, 15 мл 20 

15. MAY face маска для обличчя Чорна, 12 г 20 

16. MAY face маска для обличчя Чорна, 55 мл 20 

17. MAY faсe маска-плівка для обличчя Extra lifting peel-off mask, 55 мл 20 

18. MAY face Мезороллер для обличчя або тіла Mesoderm Gold System 20 

19. MAY face Сироватка Serum 3 in1 Mesoderm Gold System 20 

20. MAY Конжаковий спонж з бамбуковим вугіллям для обличчя натуральний, 5,5г 20 

21. MAY face маска для очей з колагеном та біозолотом, 6г 20 

22. MAY face маска для очей з колагеном, 6г 20 

23. MAY body Natures Line Баттер для тіла Гранат 200 мл 20 

24. MAY body Natures Line Баттер для тіла Персик 200 мл 20 

25. MAY body Natures Line cольовий скраб для тіла, 250 г 20 

26. MAY body Natures Line цукрово-сольовий скраб для тіла, 250 г 20 

27. MAY  body Сиворотка-ліпокоректор, 250 мл 20 

28. MAY  body Термо-крем концентрат, 250 мл 20 

29. MAY  body Мультиактивний кріо-ліфтинг крем, 250 мл 20 

30. MAY  body Термальна грязь з органічною сіркою, 250 мл 20 

31. MAY  body Олія для масажу проти целюліту, 200 мл 20 

32. MAY body Зволожуючі гелеві СПА-шкарпетки, 1 пара 20 

33. MAY body Зволожуючі гелеві СПА-рукавички, 1 пара 20 

34.  Ген 96 Шампунь для волосся проти випадіння  250 мл 20

35.  Ген 96 Бальзам-маска для волосся проти випадіння  250 мл 20 

36. Ген 96 Ампули для волосся проти випадіння  3 шт по 7 мл 20 

37.  Ген 96 Шампунь  для волосся, що стимулює ріст 250 мл 20 

38.  Ген 96 Бальзам-маска  для волосся, що стимулює ріст 250 мл 20 

39.  Ген 96 Концентрат для волосся, що стимулює ріст 50 мл 20 

40.  Ген 96 Шампунь для волосся проти лупи 250 мл 20 

41. Ген 96 Лосьйон для волосся проти лупи 100 мл 20 

42. Скай Ароматизоване саше Нарцис та сандалове дерево 20 



 

Скай Ароматизоване саше Іланг-иланг та амбра 20 

44. Скай Ароматизоване саше Лаванда 20 

45. Скай Ароматизоване саше Цитрус Антитабак 20 

46. Скай засіб для прання рідкий 4000мл Універсальний 20 

47. Скай кондиціонер для білизни 2000мл Satin Soft 20 

48. Скай кондиціонер для білизни 2000мл Orchid Dream 20 

49. MAY Body станок для гоління  жіночий зі змінним картриджем 3 леза, 1 шт./ Halo3 
Handle +1 SOB

20 

50. MAY body змінний картридж жіночий 3леза, 2 шт./ Halo3 Refill 2 carded pack 20 

51. MAY body змінний картридж жіночий 3леза, 4 шт./ Halo3 Refill 4 carded pack 20 

52. Десять Слоненят гель-шампунь банановий 330 мл 10

53. Десять Слоненят гель-шампунь ромашковий 330 мл 10 

54. Десять Слоненят гель-мило дитяче антибактеріальне 330 мл 10 

55. Десять слоненят губка банна дитяча (кругла,хвиляста) 10

56. Патрісія Ледо набір для брів Айброу 01 20

57. Патрісія Ледо набір для брів Айброу 02 20 

58. Патрісія Ледо набір для брів Айброу 03 20 

59. Патрісія Ледо Набір тіней для брів Вайт тон 01 20 

60. Патрісія Ледо Набір тіней для брів Вайт тон 02 20 

61. Патрісія Ледо олівець для брів Броу Дизайнер 01 20 

62. Патрісія Ледо олівець для брів Броу Дизайнер 02 20 

63. Патрісія Ледо олівець для брів Броу Дизайнер 03 20 

64. Патрісія Ледо палетка тіней для очей 01 20 

65. Патрісія Ледо палетка тіней для очей 02 20 

66. Патрісія Ледо палетка тіней для очей 03 20 

67. Патрісія Ледо палетка тіней для очей 04 20 

68. Патрісія Ледо палетка тіней Челлендж , тон 01 20 

69. Патрісія Ледо палетка тіней Челлендж , тон 02 20 

70. Патрісія Ледо тіні для повік Вайт тон 01 20 

71. Патрісія Ледо тіні для повік Вайт тон 02 20 

72. Патрісія Ледо тіні для повік Вайт тон 03 20 

73. Патрісія Ледо тіні для повік Тріо 01 20 

74. *Патрісія Ледо тіні для повік Тріо 03 20 



 

75. *Патрісія Ледо тіні для повік Тріо 05 20 

76. *Патрісія Ледо тіні для повік Тріо 06 20 

77. Патрісія Ледо туш для вій Гранд Вольюм енд Лонг 20 

78. Патрісія Ледо туш для вій Драматік 20 

79. Патрісія Ледо туш для вій Експресів 20 

80. Патрісія Ледо туш для вій Єкспрес Вольюм 20 

81. Патрісія Ледо туш для вій Єкстра Вольюм 20 

82. Патрісія Ледо туш для вій Інімітебл 20 

83. Патрісія Ледо туш для вій Інсан Вольюм 20 

84. Патрісія Ледо туш для вій Максі Лаш обєм 20 

85. Патрісія Ледо туш для вій Максі Лаш підкручування 20 

86. Патрісія Ледо туш для вій Максі Лаш подовження 20 

87. Патрісія Ледо туш для вій Мега Вольюм 20 

88. Патрісія Ледо туш для вій Провокатор 20 

89. Патрісія Ледо туш для вій Ультра Вольюм енд Кьорв 20 

90. Патрісія Ледо туш для вій Фатал Вольюм обєм 20 

91. Патрісія Ледо туш для вій Фатал Курл підкручування 20 

92. Патрісія Ледо туш для вій Фатал Лонг подовження 20 

93. Патрісія Ледо туш для вій Фокус 20 

94. Патрісія Ледо тушь для вій Волюм Інтенс 20 

95. Грін Вей ватяні диски 80 шт 20 

96. Грін Вей ватяні диски 100 шт 20 

97. Грін Вей ватяні диски 120 шт 20 

98. Грін Вей ватяні палички 100 шт кругла банка 20 

99. Грін Вей ватяні палички 200 шт п/е пакет 20 

100. Грін Вей ватяні диски овальні 60 шт 20 

2.8. Знижка за Купоном за умовами цієї Акції надається Учаснику на Акційний товар шляхом зменшення його ціни на 
вказаний розмір знижки. Знижка за Купоном підсумовується з іншими знижками за іншими акціями Організатора, якщо 
інше не встановлено відповідними Правилами. Знижка не застосовується на подарункові набори. 
2.9. Використати Купон можливо у будь-якому магазині мережі EVA Організатора.
2.10. Знижку за Купоном цієї Акції не може бути переведено у грошові одиниці або компенсовано видачею грошових 
коштів, тощо. 
2.11. Знижка за Купоном цієї Акцією є одноразовою. На одну покупку Учасник Акції має право використати тільки один 
Купон. Кількість Акційних товарів у чеку, до якого буде застосовано Купон, не може перевищувати 6 (Шість) одиниць.
2.12. Для надання знижки Купон вилучається у Учасника співробітниками Організатора. 
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 
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. 


