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Додаток 1 до Наказу № 141116
від «14» листопада 2016 р.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Бонус 20% у лабораторних центрах СІНЕВО у м. Львів та м. Вінниця»
1. ОРГАНІЗАТОР ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
1.1. Організатором акції є ТОВ «Бенефіт Сістемс» (Код ЄДРПОУ 36530526) за участю ТОВ «Сінево
Україна» (Код ЄДРПОУ 34709124).
1.2. Акція «Бонус 20% у лабораторних центрах СІНЕВО у м. Львів та м. Вінниця» (надалі за текстом –
«Акція») проводиться в 14 (чотирнадцяти) лабораторних центрах СІНЕВО, що знаходяться у м. Львів та м.
Вінниця.
1.3. Акція триває в період з 15.11.2016 року до 30.11.2016 року включно.
2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ:
2.1. Учасниками Акції можуть бути дієздатні фізичні особи, які є держателями картки лояльності Maxi Card
(надалі – «Учасники Акції»), окрім картки СІНЕВО-МАКСІ. Картки СІНЕВО-МАКСІ участі в Акції не
приймають.
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено дієздатні та недієздатні
фізичні 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, та яка пред’явила картку Maxi Card, окрім картки СІНЕВО-МАКСІ, необхідно: в період
проведення Акції з 15.11.2016 року до 30.11.2016 року включно здійснити замовлення послуг з проведення
лабораторних досліджень на суму від 1000 грн. 00 коп. (однієї тисячі гривень 00 копійок) у лабораторному
центрі Сінево та оплатити Замовлення одним чеком безпосередньо у лабораторних центрах Сінево Україна,
перелік яких визначено у пункті 7.1. даних Правил.
Перелік лабораторних центрів Сінево Україна, які беруть участь в Акції, визначений у п. 7.1. даних Правил.
3.2. Організатор Акції залишає за собою право змінити умови проведення Акції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Організатора.
3.3. Під «Заохоченням» в Акції розуміється: нарахування на картку лояльності Maxi Card Учасника Акції
20% бонусів від суми, сплаченої за медичні послуги лабораторії СІНЕВО в період проведення Акції.
3.4. Згода Учасника на участь в Акції підтверджується використанням картки Maxi Card при оплаті послуг в
будь-якому з 14 (чотирнадцяти) лабораторних центрах Сінево у м. Львів або м. Вінниця, що також
підтверджує те, що Учасник ознайомлений та погоджується з усіма умовами проведення Акції.
4. ОБМЕЖЕННЯ:
4.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років.
4.2. Організатор Акції та ТОВ «Сінево Україна» не несуть відповідальності за неможливість виконання умов
Акції, в тому числі надання Заохочення, 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.
4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, виникнення
будь-яких 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.
4.4. 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.
4.5. Організатор Акції має право змінити термін проведення Акції, про що буде офіційно повідомлено на
сайті Організатора акції.
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5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ:
5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на веб-сайті
maxicard.ua, смс-розсилки, e-mail-розсилки.
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. Ця Акція дійсна лише для держателів карток Maxi Card, крім карток СІНЕВО-МАКСІ. Картки СІНЕВОМАКСІ участі в Акції не приймають.
7. АДРЕСИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
7.1. Акція проводиться в 14 (чотирнадцяти) лабораторних центрах Сінево у м. Львів та м. Вінниця за
наступними адресами:
Лабораторії «Сінево»
ВІННИЦЯ ВУЛ.ЗАМОСТЯНСЬКА ( 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ), 33
ВІННИЦЯ ПР. КОЦЮБИНСЬКОГО, 50
ВІННИЦЯ ВУЛ. ПИРОГОВА, 37
ВІННИЦЯ ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 96-Б
ВІННИЦЯ ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 92
ЛЬВІВ ВУЛ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 113
ЛЬВІВ ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 33
ЛЬВІВ ВУЛ. ЛИЧАКІВСЬКА, 12
ЛЬВІВ ВУЛ. ЛЮБИНСЬКА, 104
ЛЬВІВ ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 25 Б
ЛЬВІВ ВУЛ. НЕКРАСОВА, 15
ЛЬВІВ ВУЛ. СИХІВСЬКА, 21
ЛЬВІВ ПР. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ, 53
ЛЬВІВ ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 2 Б
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