Офіційні правила спільної рекламно-маркетингової акції
«Святкуйте Всесвітній День Яйця разом із ТМ ЯСЕНСВІТ!»
1. ОРГАНІЗАТОР (ВИКОНАВЕЦЬ) ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ
1.1. Організатором (Виконавцем) рекламно-маркетингової акції «Святкуйте Всесвітній День
Яйця разом із ТМ ЯСЕНСВІТ!» на території супермаркетів NOVUS є ТОВ «ЯСЕНСВІТ».
1.2. Партнером акції «Святкуйте Всесвітній День Яйця разом із ТМ ЯСЕНСВІТ!» на території
супермаркетів NOVUS є ТОВ «НОВУС УКРАЇНА».
1.3. Участь в акції є безкоштовною. Організатор (Виконавець) та Партнер акції не отримують
винагороду від Учасників за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у
сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди або
умовами конкурсу.
2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться в період з «04» жовтня 2017 року до «17» жовтня 2017 року включно (далі
– Акційний період, період Акції).
2.2. Стати учасником Акції можна з «04» жовтня 2017 року до «17» жовтня 2017 року включно в
супермаркетах NOVUS на території України (адреси магазинів, що беруть участь в Акції, розміщено у
Додатку 1).
3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
3.1. Учасниками Акції (далі — Учасники) можуть бути громадяни України, яким на момент
проведення Акції виповнилося 18 років та які виконали правила цієї Акції.
3.2. В розіграші Заохочень за будь-яких обставин не мають права бути:
3.2.1. Власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники Замовника,
Організатора (Виконавця) цієї Акції, а також партнера Акції.
3.2.2. Чоловік або дружина осіб, зазначених у підпункті 3.2.1 цього пункту правил.
3.2.3. Близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпунктах
3.2.1 та 3.2.2 цього пункту правил.
3.2.4. Неповнолітні.
3.2.5. Недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи.
Обмеження щодо участі в акції Організатор Акції може змінити за умови інформування про ці
зміни на офіційному веб-сайті www.yasensvit.ua.
4. УМОВИ, МЕХАНІКА ТА ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ
4.1. Для участі в Акції з «04» жовтня 2017 року до «17» жовтня 2017 року включно необхідно
зробити покупку хоча б однієї пачки яєць ТМ ЯСЕНСВІТ (з вказаного нижче переліку) з карткою
лояльності NOVUS:
Артикул
товара
68627
218610
78782
78786
218609
3944
78775
78776

штрих-код
товара
4820147580069
4820147580441
4820147580076
4820147580151
4820147580700
4820147580113
4820147580120
4820147580045

78792
77315
96934
77667
68625
68626

4820147580038
4820147580137
4820147580168
4820147580281
4820147580304
4820147580298

Название товара
Яйце куряче "Молодильне" С0 кат 6*20
Яйце куряче "Original eggs" С0 кат 10*30
Яйце куряче "Молодильне" С0 кат 10*30
Яйце куряче "Супер" С0 кат 10*28
Яйце куряче "Омега 3" С1 кат 10*30
Яйце куряче "Домашній смак" С1 кат 10*30
Яйце куряче "Свіжі" С1 кат 10*30
Яйце куряче "Справжні велетні" С0 кат 10*30
Яйце куряче "Для духмяних пирогів" С1 кат 15*20
Яйце куряче "Свіжі" С1 кат 18*20
Яйце куряче "Селянське" С1 кат 10*30
Яйце куряче "Україна" С2 кат 10*30
Яйце куряче "Україна" С1 кат 30*10 в плівці
Яйце куряче "Україна" С2 кат 30*10 в плівці

4.2. Фонд Заохочень Акції включає в себе:
- Мультиварка Philips – 10 (десять) шт.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається,
Заохочення не підлягають обміну та поверненню.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ
5.1. Визначення Переможців Акції, які отримують Заохочення, відбувається методом
випадкової комп’ютерної вибірки серед Учасників Акції, які виконали умови Акції відповідно до п.
4.1.
5.2. Розіграш проводиться не пізніше 20 жовтня 2017 року. Всього буде розіграно 10 заохочень
відповідно до п. 4.2.
5.3. Процес визначення Переможців Акції буде проходити з використанням незалежного
сервісу Random, робота якого заснована на принципі випадкової вибірки унікальних номерів серед
зареєстрованих учасників Акції, які виконали усі умови для участі в акції відповідно до п. 4.1. протягом
періоду Акції. У незалежному сервісі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти
комп'ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та
тестування з боку осіб, які здійснюють контроль за проведенням Акції.
5.4. Інформування Переможців Акції (про право на отримання заохочення згідно з даними
Правилами, перелік документів, які переможець зобов’язаний пред’явити для отримання заохочення)
відбувається у день проведення розіграшу за контактними номерами телефонів, які вони вказали під
час реєстрації участі в Акції.
5.5. Організатор/Партнер залишає за собою право відмовляти у видачі заохочення Учасникам
акції у разі:
5.5.1. Якщо Учасник надав недостовірну інформацію, що унеможливлює інформування його
про визначення його переможцем.
5.5.2. Якщо Організатор Акції не має змоги додзвонитись до переможця протягом 7 (семи) днів
з моменту проведення розіграшу.
5.5.3. Якщо Учасник порушив будь-які положення даних Правил Акції, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник не має права на
одержання від Організатора (Виконавця) та/або Партнера Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
6. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ УЧАСТНИКАМИ-ПЕРЕМОЖЦЯМИ
АКЦІЇ
6.1. Учасник-переможець може отримати заохочення Акції від Організатора за результатами
розіграшу протягом 30 (тридцяти) календарних днів, тобто не пізніше 20 листопада 2017 року.
6.2. Будь-який Учасник-переможець Акції вправі відмовитися від отримання Заохочення Акції,
шляхом усного повідомлення під час повідомлення Учасника про перемогу на умовах Правил.
Переможець Акції погоджується з тим, що така відмова повинна бути зафіксована під час
інформування Партнером за контактним номером телефону.
6.3. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Переможцями
Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від
Партнера та Організатора Акції та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про умови
отримання Заохочення Акції протягом 7 (семи) днів з моменту визначення Переможців Акції,
автоматично позбуваються права отримати Заохочення Акції. В такому випадку, таке Заохочення може
отримати Учасник Акції, визначений новим Переможцем Акції згідно з повторним розіграшем,
проведеним Партнером за правилами, встановленими даними Правилами.
6.4. Під отриманням заохочення мається на увазі придбання його за 1,00 гривню.
6.5. Організатор / Партнер Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які
помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно
повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.

6.6. Організатор / Партнер Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої
Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації не
передбачено цими Правилами.
6.7. Організатор / Партнер Акції, залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі
настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, інші непідвладні контролю обставини.
6.8. Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов’язані з участю в Акції, є підтвердженням
того, що Учасник безумовно і повністю погоджується з цими Правилами.
6.9. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне розуміння цих Правил та/або має на
увазі питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор / Партнер
Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.10. Ці правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього
періоду Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі лише у випадку їх оголошення в тому
самому порядку, що й інформування про Правила Акції.
7. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
7.1. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, надає та висловлює:
7.2. Свою згоду Організатору та Партнеру Акції на обробку своїх персональних даних, наданих
у межах проведення Акції згідно з цими Правилами, включаючи такі дії як збирання, реєстрація,
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з
використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового
законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного
характеру та маркетингових досліджень;
7.3. Свою згоду на безкоштовне використання Організатором та Партнером наданої ним у межах
участі у Акції інформації з маркетинговою та/чи рекламною метою, зокрема, на використання його
імені, прізвища, зображення, інтерв’ю з ним або інших матеріалів про нього шляхом
публікації/розповсюдження/сповіщення в засобах масової інформації, у будь-яких друкованих, аудіота відеоматеріалах, в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т.ч.
рекламного характеру) про наступні активності Організаторів, повідомлень тощо, на номер мобільного
телефону/адресу, вказану Учасником для отримання Заохочення Акції, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання. Відповідне використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організаторами. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від
отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організаторів,
попередньо повідомивши Організаторів про таке рішення.
7.4. Свою згоду на використання їх персональних даних Організатором та Партнером у будьякий спосіб, що не суперечить законодавству України.
7.5. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю та згодою Учасників Акції, створені під час
проведення Акції або у зв’язку із проведенням Акцією належать Організатору. Організатор в праві
використовувати вказані матеріали на власний розсуд у межах, що передбачені цим Правилами та
відповідають чинному законодавству України;
7.6. Шляхом участі у Акції Учасники свідчать, що їх погодження/дозволи, визначені у цих
Правилах, є безумовними та належними, такими, що надають змогу зробити висновок про їх надання,
у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист
персональних даних».
7.7. Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних, а також своєчасне
інформування про зміну свого телефонного номеру, адреси та інших даних.
8. Інші умови
8.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого
договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та
зобов’язуються їх виконувати.
8.2. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі
транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань
Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягають.
8.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання Акційних заохочень. Організатор Акції не бере на себе
відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор та Партнер мають право залучати будь-яких третіх осіб.
9.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
9.1. Телефонна лінія ТМ ЯСЕНСВІТ: (+38 044) 354 29 60. Дзвінки з усіх телефонів у межах України
згідно з тарифами, встановленими операторами.
9.2.
Центр підтримки покупців NOVUS: 0 800 601 729. Дзвінки з усіх телефонів у межах України
згідно з тарифами, встановленими операторами.
9.3.
Інформування щодо Акції на офіційному сайті ЯСЕНСВІТ www.yasensvit.ua.
9.4.
Інформування щодо Акції на офіційному сайті NOVUS www.novus.com.ua.
9.5.
Офіційні сторінки у соціальних мережах Організатора та Партнера Акції.
9.6.
Інформаційні носії на території Організатора та Партнера Акції.

Додаток 1
Адреси магазинів NOVUS, що беруть участь в Акції
№ 1029 Київ, Кільцева дорога, 12
№ 1030 Київ, просп. Броварський, 17
№ 1033 Київ, просп. Палладіна, 7
№ 1034 Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
№ 1035 Київ, просп. Оболонський 1-Б
№ 1036 Київ, просп. Бажана 8
№ 1038 Київ, Красногвардійська
№ 1039 Київ, пл. Гостомельська 1
№ 1040 Київ, Червонозоряний
№ 1042 Київ, Ломоносова
№ 1045 Київ, просп. Броварський 18д
№ 1046 Київ, Воскресенська 7
№ 1047 Київ, Комфорт Таун Регенраторная 4а
№ 1051 Киев Евгена Сверстюка 4 (Галактон)
№ 1052 м. Вишневе, Святошинська, 28
№ 1053 Київ, Георгія Кірпи, 5
№ 1054 м. Київ, Святошинська, 3
№ 1057 Київ, Дніпровська набережна 17а
№ 1058 Київ, Львівська 17
№ 1061 м. Київ, Софії Русової 1а
№ 1061 м. Київ, Княжій Затон, 4/4
№ 1068 м. Київ Декабристів 3
№ 1069 м. Вишневе, Первомайская, 26
№ 1070 Київ, Осокор
№ 1071 Київ, просп. Григоренка, 18
№ 1075 Київ, Дружби Народів
№ 1076, Буча, вул. Пушкінська 59в
№ 1079 Бровари, Київська 253

