ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Безцінне здоров'я - високі бонуси».
1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
1.1. Організаторами акції є ТОВ «Бенефіт Сістемс» (Код ЄДРПОУ 36530526), та лабораторія «СІНЕВО»**
1.1.1. ТОВ «Бенефіт Сістемс» бере на себе зобов’язання щодо надання інформаційної підтримки Учасникам
Акції та, забезпечення технічної підтримки обробки інформації при здійсненні транзакцій з використанням
карт лояльності Maxi Card.
1.1.2. Лабораторія «СІНЕВО» бере на себе зобов’язання щодо надання відповідного Заохочення, а саме:
нарахування підвищеного бонусу від вартості досліджень Учасникам акції у розмірі відповідно до п 3.2. цих
Правил.
1.2. Акція «Безцінне здоров'я - високі бонуси», (надалі за текстом – «Акція») проводиться у всіх
лабораторних центрах СІНЕВО (за виключенням лабораторних центрів «Сінево», адреси яких на сайті
www.synevo.ua позначені зірочкою (*)
1.3. Акція триває в період з 01 грудня 2017 до моменту офіційного повідомлення Організаторами про
завершення дії Акції.
2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ:
2.1. Учасниками Акції можуть бути повнолітні повністю дієздатні фізичні особи, які є держателями картки
лояльності Maxi Card та які протягом строку проведення Акції виконали дії, що є обов’язковими відповідно
до умов 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 замовити та оплатити безпосередньо в лабораторному центрі «Сінево» не
менше ніж одне дослідження, визначене в п. 3.2. даних Правил та пред’явити картку лояльності Maxi Card.
3.2. Лабораторія «Сінево» визначає наступний перелік пакетів досліджень, які приймають участь в Акції та
розмір підвищеного бонусу, який встановлено Лабораторією «Сінево»:
Номер

Код
пакету

Назва

Розмір
підвищеного
бонусу
30%

№ 183. CHECK-UP. "Все під контролем для жінок + звіт з
інтерпретацією показників"
2
1642
№ 184. CHECK-UP. "Все під контролем для чоловіків + звіт з 30%
інтерпретацією показників"
3
1107
№ 31. "Проблеми надлишкової маси тіла + звіт з інтерпретацією 20%
показників"
4
1758
№ 310. "Щорічний контроль показників здоров'я + звіт з інтерпретацією 20%
показників"
5
1761
№ 312. "Біохімія крові розширена + звіт з інтерпретацією показників"
20%
6
1242
№ 45. "Здоров’я жінки + звіт з інтерпретацією показників"
20%
7
1238
№ 46. "Здоров’я чоловіка + звіт з інтерпретацією показників"
20%
8
1136
№ 10. "Здорове серце та судини + звіт з інтерпретацією показників"
20%
9
1569
№ 125. "Жіноча онкологічна панель розширена"
20%
10
1133
№ 7.2 "Чоловіча онкологічна панель"
20%
11
1135
Пакет № 6.1 " Первинний скрінінг інфекційних гепатитів"
20%
12
1619
Пакет № 180 " Скринінг щитоподібної залози розширений + звіт з 20%
інтерпретацією показників "
13
3134
Пакет № 38.1 «Урогенітальне здоров'я 2: ПЛР, у/г зішкріб»
20%
14
1589
Пакет № 155 «Здоров'я дитини»
20%
15
1571
Пакет №127 «Здорова печінка+звіт з інтерпретацією показників»
20%
16
1596
Пакет № 162 "Спортивний"
20%
3.3. Особи, які замовили та оплатити безпосередньо в лабораторному центрі «Сінево» не менше ніж одне
дослідження, визначене в п. 3.2. даних Правил та пред’явити картку лояльності Maxi Card отримують
нарахування підвищеного бонусу від вартості досліджень відповідно до п 3.2., яке проводиться
лабораторією «Сінево».
3.4.
Приймаючи участь в Акції Учасник підтверджує те, що він ознайомлений та надав свою згоду з
усіма умовами проведення Акції.
1
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1

3.5. Організатори Акції залишають за собою право змінити умови проведення Акції.
3.6. Пропозицією у вигляді нарахування підвищеного бонусу від вартості дослідження відповідно до п. 3.2.
Правил можна скористатися безліч разів в період дії Акції.
4. ОБМЕЖЕННЯ:
4.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років;
4.2. 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.
4.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, 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. Організатори Акції мають право змінити термін та умови проведення Акції.
4.5. Нарахування бонусів у розмірі, передбаченого цими Правилами відбувається лише з Maxi Card при
оплаті у лабораторному центрі «Сінево» в період проведення Акції за умови пред’явлення 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
ТОВ «Бенефіт Сістемс», смс-розсилки, Viber-розсилки, e-mail-розсилки, розміщення інформації в
соціальних мережах, 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 Організаторів Акції
будь-якої компенсації.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається
Організаторами Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є
остаточним та оскарженню не підлягає.
** Під Лабораторією «Сінево» розуміються наступні юридичні особи: ТОВ «Сінево Україна», код ЄДРПОУ:
34709124 та ТОВ «Сінево Схід», код ЄДРПОУ: 34288605.
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