ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
акції
«Раундап® »
(надалі — «Правила»)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНСАНТО УКРАЇНА» (надалі —
«Організатор»), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 101 А, корпус 2, 6 поверх.
1.2. Акція не є азартною грою, лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
1.3. Акційною продукцією є Раундап Пауєр, 10 кг,; Раундап Макс 20л.; Раундап Макс, 1л.; Раундап Енерджі
20л.; Раундап Екстра ,20 л (надалі — «Акційна Продукція»).
2.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції мають право брати участь юридичні особи/фізичні особи-підприємці, які займаються веденням
товарного сільськогосподарського виробництва або фермерського господарства, зареєстровані на
території України та є кінцевими споживачами Акційної Продукції (надалі — «Учасники Акції»)
2.2. Не допускаються і не мають права брати участь в Акції:
2.2.1. особи, які не відповідають вимогам пункту 2.1. цих Правил;
2.2.2. посадові особи – всі працівники органів або установ виконавчої, законодавчої або судової гілки
державної влади загальнонаціонального, регіонального або місцевого рівня (або тотожних їм органів або
установ). Члени політичних партій, посадові особи партій та кандидати на державні посади. Працівники
міжурядових міжнародних організацій. Працівники державних наукових установ і компаній, які
перебувають у державній власності або під державним контролем, навіть якщо компанії здійснюють
свою діяльність як приватні юридичні особи.
3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій (надалі —
«Територія Акції»).
3.2. Період проведення Акції: з 12 серпня 2019 року до 12 вересня 2019 року включно (надалі — «Період
Акції»).
4.

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції Учасник Акції повинен протягом Періоду Акції:
4.1.1. Придбати більше 500 літрів або 300 кг Акційної Продукції.
4.1.2. Зареєструватися на сайті https://roundup.ua/ (надалі — «Сайт»), заповнивши відповідну реєстраційну
форму для участі в Акції з наданням прямої згоди на участь в Акції, прийняттям Правил та з
прикріпленням копії видаткової накладної, що підтверджує придбання Учасником Акції більше 500
літрів або 300 кг Акційної Продукції протягом Періоду Акції. Інформація стосовно ціни Акційної
Продукції, а також будь-яка інша інформація у видатковій накладній, яку Учасник Акції не бажає
розкривати, може бути виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою/прихованою.
5.

АКЦІЙНІ ПОДАРУНКИ

5.1. Подарунковий фонд акції складається з наступних подарунків (надалі кожен - «Подарунок Акції»):
5.1.1. телефон Iphone XS Max - 6 шт.;
5.2. Загальна кількість Подарунків Акції обмежена й визначена в пункті 5.1. Правил.
5.3. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
5.4. Організатор несе повну відповідальність за нарахування та утримання податків на Подарунки Акції
згідно з чинним законодавством України.
5.5. Організатор не несе відповідальності за використання Подарунка Акції Переможцем Акції після його
одержання, за неможливість Учасником Акції скористатись наданим Подарунком Акції з будь-яких
причин, а також за можливі наслідки використання Подарунка Акції, у тому числі під час реалізації
Подарунка Акції.
5.6. Організатор повністю звільняється від будь-яких зобов’язань щодо Подарунка Акції після його
отримання Переможцем Акції.
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6.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ
ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ, ТА ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

6.1. Визначення 6 (шість) Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції,
передбачених пунктом 5.1 Правил (надалі – «Переможці Акції»), відбуватиметься у період з 01 жовтня
2019 по 15 жовтня 2019 включно у присутності уповноваженої комісії, що складається з двух
представників Організатора (надалі – «Комісія»), шляхом випадкового комп’ютерного вибору за
допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org з переліку Учасників Акції, що виконали
умови участі в Акції та відповідають цим Правилам. Про результати визначення Переможців Акції, які
отримують Подарунки Акції, Комісія складає протокол, що має містити підписи усіх членів Комісії
(надалі – «Протокол»).
6.2. За умовами Акції 1 (один) Учасник Акції може отримати 1 (один) Подарунок Акції. Згідно пункту 5.2
Правил, в рамках Акції буде розіграно 6 (шість) Подарунків Акції.
6.3. Під час визначення Переможців Акції також формується список із 3 (трьох) резервних переможців (надалі
– «Резервний Список»). Вони можуть бути визнані Переможцями Акції у випадку, якщо Переможець Акції
не матиме можливості отримати Подарунок Акції, відмовиться від Подарунка Акції або втратить своє
право на Подарунок Акції через будь-які порушення Правил.
6.4. Організатор гарантує об'єктивність визначення Переможців Акції.
6.5. Результати визначення Переможців Акції публікуються на Сайті.
6.6. Протягом 15 робочих днів після визначення Переможців Акції, Організатор інформує Переможців Акції
через SMS/електронною поштою про перемогу в Акції. Для отримання Подарунка Акції, Переможець
Акції повинен зв’язатися з Організатором для отримання усної згоди Переможця Акції на отримання
Подарунка Акції та надати інформацію, яку вважають необхідною для з боку Організатора.
6.7. Для отримання Подарунка Акції Переможцю Акції необхідно протягом 10 робочих днів від дня, коли
Організатор Акції зв’яжеться з Переможцем Акції на умовах пункту 6.6. Правил, надіслати Організатору
індивідуальний податковий номер на електронну адресу, яка буде повідомлена Організатором Акції.
6.8. Результати визначення Переможців Акції, після одержання ними Подарунків Акції вважатимуться
остаточними та не підлягають оскарженню. Організатор залишає за собою право повторного визначення
Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, з Резервного Списку в разі підозри та/або виявлення
фальсифікації під час участі в Акції з боку Переможця Акції.
6.9. Переможці Акції мають право відмовитися від Подарунків Акції, передбачених пунктом 5.1. Правил, у
письмовій формі.
7. РІЗНЕ
7.1. Організатор має право не вступати в листування чи контактувати в інший спосіб з Учасниками Акції,
зокрема, вступати в суперечки між Учасниками Акції щодо визначення Переможців згідно з розділом 6.
Правил.
7.2. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за виконання всіх вимог згідно з умовами Акції.
7.3. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з Правилами, розуміють Правила і
зобов’язуються дотримуватися Правил.
7.4. У разі неоднозначного тлумачення Правил, будь-яких інших спірних питань або/та невизначеного за
Правилами питання Організатор несе відповідальність за остаточне рішення з цього питання. Рішення
Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.5. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції, який виконав усі вимоги
відповідно до Правил, отримати/використати Подарунок Акції з будь-яких причин (включно з, але не
обмежуючись: унаслідок форс-мажорних обставин, унаслідок особистих обставин, які не залежать від
Організатора). У такому випадку Організатор не сплачує будь-яких компенсацій.
7.6. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.
7.7. Участь в Акції є добровільною.
7.8. Правила розміщені на Сайті.
7.9. Організатор має право змінювати терміни та умови Акції. Учасники Акції мають бути повідомлені про
такі зміни шляхом публікації змінених Правил на Сайті.
7.10. Об’єктом, відповідальним за збір та обробку персональних даних у рамках Акції є Організатор.
Додаткові відомості про захист даних див. у розділі Повідомлення про Конфіденційність Акції на сайті
Організатор.
7.11. Ваші особисті дані, такі як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти й номер телефону будуть
використані лише для цілей участі в Акції, повідомлення Переможців про виграші та доставку
Подарунків Акції. Персональні дані зберігаються в Україні й не передаються третім особам, за винятком
зазначених вище цілей і Організатора Акції, згідно з чинним законодавством.
7.12. Беручи участь в Акції, ви погоджуєтесь із використанням ваших особистих даних, як описано вище. Ви
можете відкликати свою згоду в будь-який час у письмовій формі, але не зможете надалі брати участь.
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7.13. Гаряча лінія підтримки під час Акції доступна з понеділо по пятницю зазначена на Сайті в розділі «Задай
питання експерту»
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