ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Будьте здорові!»
1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
1.1. Організаторами акції є ТОВ «Бенефіт Сістемс» (Організатор 1) (Код ЄДРПОУ 36530526),
ТОВ «СІНЕВО Україна» (Організатор 2) (Код ЄДРПОУ 34709124).
1.1.1. Організатор акції ТОВ «Бенефіт Сістемс» бере на себе зобов’язання щодо надання
інформаційної підтримки Учасникам Акції, проведення розіграшів Заохочень відповідно до етапів
розіграшів, надання інформації про результати розіграшів іншим Організаторам акції,
забезпечення технічної підтримки обробки інформації при здійсненні транзакцій з використанням
карт лояльності Maxi Card.
1.1.2. Організатори акції ТОВ «СІНЕВО Україна» бере на себе зобов’язання щодо надання
відповідного Заохочення Учасникам акції, яких було визначено за результатами розіграшів та
здійснення всіх визначених законодавством платежів, пов’язаних із видачею Заохочень.
1.3. Акція «Будьте здорові» (надалі за текстом – «Акція») проводиться у відділеннях
лабораторії ТОВ «СІНЕВО Україна», перелік яких підлягає уточненню за телефоном гарячої лінії:
0 800 50 70 30.
1.4. Акція триває в період з 10.10.2016 року до 29.11.2016 року включно.
2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ:
2.1. Учасниками Акції можуть бути дієздатні фізичні особи, які є держателями картки лояльності
Maxi Card та які протягом строку проведення Акції виконали дії, що є обов’язковими відповідно
до Етапів проведення Акції, визначених в даних правилах Акції (надалі – «Учасники Акції»);
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено дієздатні та
недієздатні особи відповідно до чинного законодавства України;
3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ:
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, будь-якій особі, що відповідає
вимогам п. 2.1 даних Правил, необхідно виконати дії, що є обов’язковими відповідно до Етапів
проведення Акції
3.2. Етапи проведення Акції, дії, які необхідно вчинити Учасникам Акції та заохочення для
Учасників на кожному Етапі:
1 ЕТАП.
Учаснику, який відповідає вимогам п. 2.1. цих умов необхідно відправили смс з текстом 115 (для
чоловіків)/116 (для жінок) на номер 3131. Учасники, які виконали дані умови приймають участь в
розіграші Годинника Swatch вартістю 2000 грн (для тих, хто відправив смс на короткий номер
3131 із текстом 115 ) або сертифікату на купівлю товару в Укрзолото номіналом 2000 грн (для тих,
хто відправив смс на короткий номер 3131 із текстом 116).
2 ЕТАП
Учаснику, який відповідає вимогам п. 2.1. цих умов та виконав вимоги 1 ЕТАПУ необхідно
записалися на здачу аналізів «Чоловіче здоров’я» або «Жіноче здоров’я» у менеджера, який
перетелефонує після виконання умов 1 ЕТАПУ. Учасники, які виконали дані умови приймають
участь в розіграші годинника Tommy Hilfiger (для тих хто записався на здачу аналізів «Чоловіче
здоров’я») або сертифікату на купівлю товару в Укрзолото номіналом 5000 грн. (для тих хто
записався на здачу аналізів «Жіноче здоров’я»).
3 ЕТАП
Учаснику, який відповідає вимогам п. 2.1. цих умов та виконав вимоги 1 ЕТАПУ та 2 ЕТАПУ
необхідно здати аналізи в мережі лабораторій Сінево в м. Києві та оплатити їх. Учасники, які
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виконали дані умови приймають участь в розіграші годинника TISSOT вартістю 20 000 грн (для
тих хто здав аналізи за пакетом «Чоловіче здоров’я») або сертифікат на купівлю товару в
Укрзолото номіналом 20 000 грн. (для тих хто здав аналізи за пакетом «Жіноче здоров’я»).
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Організатор Акції залишає за собою право змінити умови проведення Акції.
Розіграш Заохочень 1-го та 2-го ЕТАПУ відбувається 11.11.2016.
Розіграш Заохочень 3-го ЕТАПУ відбувається 30.11.2016
Переможці Акції визначаються Організатором ТОВ «Бенефіт Сістемс» наступним чином:

- за результатом вчинення дії Учасником на 1 ЕТАПІ Організатор 1 ТОВ «Бенефіт Сістемс»
визначає переможців серед усіх Учасників, які виконали умови Акції на 1 ЕТАПІ за допомогою
сервісу random.org.
- за результатом вчинення дії Учасником на 2 ЕТАПІ та на 3 ЕТАПІ Організатор 2 ТОВ «СІНЕВО
Україна» передає відповідну інформацію Організатору 1 ТОВ «Бенефіт Сістемс», який визначає
переможців серед усіх Учасників, які виконали умови Акції на 2 ЕТАПІ та на 3 ЕТАПІ за
допомогою сервісу random.org.
- Організатор 1 ТОВ «Бенефіт Сістемс» передає інформацію про переможців Акції відповідно до
етапів проведення Організатору 2 ТОВ «СІНЕВО Україна» для вручення останніми Заохочень.
- Організатори ТОВ «Бенефіт Сістемс» та ТОВ «СІНЕВО Україна» здійснюють організацію
вручення Заохочень переможцям за попередньою домовленістю із Переможцями про зручний час
та місце.
3.7.
- Організатори ТОВ «Бенефіт Сістемс» та ТОВ «СІНЕВО Україна» здійснюють фото
фіксацію вручення Заохочень. Переможці Акції зобов’язані надати письмову згоду на розміщення
даних фото на сайтах Організаторів.
3.8.
Виконавши всі 3 умови акції на кожному з ЕТАПІВ, Учасник має можливість виграти всі 3
подарунки!
3.9.
Результати проведення розіграшу Заохочень будуть опубліковані на сайті Організатора 1
та соціальних мережах.
3.9. Згода Учасника на участь в Акції та безумовна згода з усіма умовами проведення Акції
підтверджується виконанням Учасником дій, передбачених на кожному ЕТАПІ.
4. ОБМЕЖЕННЯ:
4.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18
років;
4.2. Один Учасник може перемогти 1 раз в кожному етапі розіграшу, тобто не більше 3 разів за
період Акції;
4.4. Організатори Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,
таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни
у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.
4.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будьяких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення
Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.6. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто,
такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.
4.7. Для отримання Заохочення Учасник Акції повинен надати ксерокопію паспорту та
індивідуального номеру платника податків та підписати Акт прийому-передачі Заохочення.
4.8. Організатори Акції мають право змінити термін та умови проведення Акції.
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4.9. Нарахування 25% бонусів, передбачених п. 6.6. цих Правил відбувається лише при оплаті
пакетів «Чоловіче здоров’я» та «Жіноче здоров’я» в період проведення Акції за умови
пред’явлення будь-якої будь-якої картки лояльності Maxi Card.
5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ:
5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на
веб-сайті Організатора 1, смс-розсилки, e-mail-розсилки, розміщення інформації в соціальних
мережах, на рекламних щитах (білбордах) тощо.
6. ІНШІ УМОВИ:
6.1. Приймаючи участь у Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з
даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції
цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається
відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права
на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України щодо договорів приєднання, а саме
можливості укладення такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з цими
Правилами.
6.3. На чеках які друкуються в АНЦ (Київ) розміщено інформацію:
«Отримай 25% бонусів на MAXI CARD при оплаті пакетів аналізів «чоловіче здоров’я» та «жіноче
здоров’я» в мережі лабораторій Сінево в м. Київ. Строк дії пропозиції до 29.11. Скористайся сам
або подаруй знижку другові!»
6.4. На чеках які друкуються в Якиторі, Лінія кіно (Київ) розміщаємо інформацію:
«MAXI та Сінево розігрують подарунки вартістю 20 000 грн. Щоб взяти участь в акції відправте
смс з текстом 117 на номер 3131»
6.5. Всім клієнтам, які здійснюють транзакцію з MAXI CARD в ТТ Поляна (Київ), Сінево (Київ),
Фокстртот (Київ) відправляємо смс:
«MAXI ta Synevo rozigruiut podarunky vartistiu 20 000 grn. Shchob vziaty uchast v akcii vidpravte sms
z textom 117 na nomer 3131»
6.6. Гарантована акційна пропозиція: Збільшений у 5 разів бонус (25%) від суми чеку при
оплаті пакетів аналізів «Чоловіче здоров’я» або «Жіноче здоров’я» із пред’явленням будь-якої
картки лояльності Maxi Card.
6.8. Тексти повідомлень, які направляються Організатором 1 електронною поштою:
Посадкові сторінки, електронні листи:
Пройди тест – мужик ти, чи не мужик?

Посадкові сторінки, електронні листи:
Шановна…!

Шановний …!
За даними вчених на сьогодні Ваш пробіг
складає 105 000 км
А за спостереженнями MAXI чоловіки частіше
проходять діагностику авто, ніж перевірку
власного здоров’я.
Тому MAXI разом Сінево і Секунда пропонує
перевірити Вас, … на «слабо» і пропонує
пройти ряд процедур (посилання на Пакет
чоловіче здоров’я), отримати 25% економії та
виграти:
1.
Годинник TISSOT – 20 000 грн
2.
Годинник Tommy Hilfiger – 5000 грн
3.
Годинник Swatch – 2000 грн
Даруємо ваучери на конкретні годинники –
забрати потрібно в Секунді.

Команда MAXI не буде з’являтися цього тижня
на роботі.
Чому?
Бо ми піклуємся про своє здоров’я, і
поєднуємо приємне з корисним. В цей час ми
будемо в лабораторіях Сінево в Києві, бо дуже
хочемо виграти годинники від Секунда, та
сертифікати в мережу Укрзолото на 20 000 грн.
Відкрити секрет?
В період з 10.10 по 29.11 в мережі Сінево з
карткою MAXI потрібно придбати один або
декілька пакетів «жіноче здоров’я», і вуаля ти
учасник розіграшу сертифікатів в мережу
Укрзолото:
1. на 20 000 грн.
2. на 5000 грн.
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Поспішай пропозиція дійсна до 29.11!
Розіграш подарунків буде проведено через
random.org. Результати будуть оприлюднені на
сайті http://maxicard.ua/

3. на 2000 грн.
Замовляєш пакет «чоловіче здоров’я» для
чоловіка, брата, кума, свата  і приймаєш
участь в розіграші:
1. Годинника TISSOT – 20 000 грн
2. Годинника Tommy Hilfiger – 5000 грн
3. Годинника Swatch – 2000 грн
І це ще не все, отримуєш 25% від вартості
пакетів на свою MAXI CARD.
Приєднуйся до нас!
Розіграш подарунків буде проведено через
random.org. Результати будуть оприлюднені на
сайті http://maxicard.ua/

6.9. Тексти повідомлень, які направляються Організатором 1 у СМС-розсилці:
Vygravai godynnyk Swatch vid MAXI ta Synevo - vidprav sms z kodom 115 na nomer 3131 ta pryimay
uchast v rozihrashu Bitly\\GDERFG
Vygravai sertyfikat vid MAXI ta Synevo v merezhu Ukrzoloto na 2000 hrn – vidprav sms z textom 116
na nomer 3131 ta pryimay uchast v rozihrashu Bitly\\GDYHJI
Vash zapyt pryiniato, ochikuite na nash dzvinok dlia zapysu na analiz. Zapysuitesia u nashogo
menedzhera ta vyhravaite godynnyk Tommy Hilfiger
Vash zapyt pryiniato, ochikuite na nash dzvinok dlia zapysu na analiz. Zapysuitesia u nashogo
menedzhera ta vygravaite sertifikat na 5000 hrn v Ukrzoloto

Vygravai hodynnyk TISSOT pry zdachi analizu/otrymanni rezultatu analiziv paketu "choloviche
zdorovia" u bud-iakiy laboratorii Synevo v Kyievi Bitly\\GDERFG
Vygravai sertyfikat v merezhu Ukrzoloto na 20000 pry zdachi analiziv paketu "zhinoche zdorovia v
Synevo m. Kyiv" Bitly\\GDYHJI

_________________ О.О. Ключникова
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