
ПРАВИЛА АКЦІЇ  
“Даруємо гроші на покупки”

в інтернет-магазині ARS.UA

Дані Правила визначають умови участі в Акції “Даруємо гроші на покупки”,
яка проводиться в інтернет-магазині ARS.UA, далі – «Місце проведення Акції».

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акція “Даруємо гроші на покупки” для покупців інтернет-магазину ARS.UA  —
це  впорядковані  дії  та  заходи  з  метою  реклами  товарів,  залучення  покупців  та
підвищення попиту на товари, що реалізуються.
1.2. Правила Акції — дані Правила, з якими ознайомлюється кожний Учасник та які
визначають обсяг прав і обов'язків Організатора та Учасника при участі в Акції.
1.3.  Учасник  Акції — фізична  особа,  яка  досягла  18-річного  віку,   є  покупцем  у
розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».
УВАГА! Юридичні особи не можуть брати участь в  Акції.
1.4. Організатори Акції: ФОП Кельнер О.В.
1.5.  Сайти  Акції  —  інтернет-сайт,  що  знаходяться  за  адресою  www.ars.ua за
допомогою якого  здійснюється  інформаційна  підтримка  Учасників  Акції  та  можуть
надаватися додаткові сервіси в межах Акції.
1.7. Період проведення акції: з 1 по 31 липня 2020 року до 15:00.
1.8.  Опублікування  результатів  Акції — 1  серпня 2020  р.  на  офіційній  сторінці
ARS.UA у Facebook: https://www.facebook.com/ARS.Ukraine.
1.9. Правила Програми не суперечать Цивільному кодексу України, Закону України
«Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».
1.10.  Подарунковий фонд —  подарунковий  сертифікат  на  придбання  товарів  в
інтернет-магазині ARS.UA номіналом у 10 000 грн.
1.11.  Організатор  залишає  за  собою право  вносити  зміни  у  Правила  Акції.  Діючі
Правила Акції постійно знаходяться/розміщуються на сайті www.ars.ua.

2. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

2.1. Учасниками акції автоматично стають усі покупці інтернет-магазину ARS.UA, які в
період дії акції здійснили покупку товару на суму від 250 грн одним платежем.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

3.1. Визначення Переможців Акції проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі
умови Акції, зазначені в даних Правилах.
3.2.  Визначення переможців акції відбудеться 31 липня 2020 року о 15:00.
Опублікування результатів  розіграшу відбудеться 1  серпня 2020 року  на офіційній
сторінці ARS.UA у Facebook: https://www.facebook.com/ARS.Ukraine.
3.3.  Розіграш  подарунку  здійснюється  за  випадковою  ймовірністю з  допомогою
сервісу Random.org.
Увага!  Організатор Акції зберігає за собою право змінювати механізм  визначення
переможця.
3.4. Учасник Акції, який буде визначений власником Подарунку, буде повідомлений
про це одразу, у телефонному режимі. У випадку, якщо Учасник Акції не відповість на



телефонний  дзвінок  жодного  разу  із  трьох  допустимих  спроб,  процес  визначення
переможця буде проведено заново.

4. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Виплата грошового еквіваленту вартості Подарунку не допускається.
4.2. Зовнішній вигляд Подарунків може відрізнятися від зображення на рекламних та
рекламно-інформаційних матеріалах.
4.3.  Учасник,  який  бере  участь  в  Акції,  своєю  участю  підтверджує  свою  згоду  з
Правилами Акції, а також, що йому виповнилося 18 років, і він ніяк не обмежений для
того, щоб взяти участь в даній  Акції.
4.4. Якщо при отриманні подарунку буде встановлено, що особа, яка брала участь в
Акції, не може бути її Учасником, такий Учасник Акції втрачає право на отримання
подарунку за умовами цієї  Акції.
4.5.  Відповідальність  Організатора Акції  не  виходить  за  межі  вартості  та  кількості
подарунків, зазначених в даних Правилах.
4.6.  Організатор  не  несе  відповідальність  стосовно  подальшого  використання
Учасниками наданих подарунків.
4.7.  У  випадку  виникнення  ситуації,  що  припускає  неоднозначне  тлумачення  цих
Правил,  будь-яких  спірних  питань  та/або  питань,  неврегульованих  даними
Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог
чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не
підлягає.
4.8. У разі,  якщо Учасник  Акції  з  будь-яких причин не може отримати Подарунок
особисто,  такий  Учасник  Акції  не  має  права  передати/поступитися  своїм  правом
третій особі, якщо інше не буде передбачено цими Правилами.
4.9. Переможець Акції,  отримуючи Подарунок, розуміє та підтверджує, що отримує
від  Організатора  дохід  у  вигляді  Подарунку.  Організатор  здійснює  оподаткування
Подарунку відповідно до чинного законодавства України.
4.10. Переможець Акції має право відмовитися від отримання Подарунку.
4.11. Умови використання Подарунку:
4.11.1. Подарунковий сертифікат дійсний 1 рік.
4.11.2.  Переможець  Акції   вправі  використати  Подарунковий  сертифікат  протягом
строку дії шляхом обміну на товари в інтернет-магазині ARS.UA.
4.11.2. Переможець Акції  вправі використовувати подарункові сертифікати під час дії
поточних акцій на товари в інтернет-магазині ARS.UA.
4.11.3.  При  використані  подарункового  сертифікату  додаткові  знижки  по  картці
економії АРС не надаються.
4.12. Усі деталі щодо умов Акції та отримання Подарунків Переможець може уточнити
за телефоном :  097 333 43 00.


