Додаток 1 до Наказу № 20160823
від «23» серпня 2016 р.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Бонус 20% у СІНЕВО Одеський регіон»
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 СІНЕВО Одеський регіон» (надалі за текстом – «Акція») проводиться
в 13 (тринадцяти) пунктах лабораторій СІНЕВО, що знаходяться у м. Одеса.
1.3. Акція триває в період з 01.09.2016 року до 15.09.2016 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»).
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: в період Акції з 01.09.2016 р. до 15.09.2016 р. оплатити
від 1000 грн (однієї тисячі гривень) будь-які дослідження в будь-якому з 13 пунктів лабораторії
СІНЕВО у м. Одеса з пред’явленням будь-якої картки з логотипом Maxi Card.
3.2. Організатор Акції залишає за собою право змінити умови проведення Акції.
3.3. Під «Заохоченням» в Акції розуміється: нарахування Учаснику Акції 20% бонусів від суми,
витраченої в якості оплати за послуги 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 13 (тринадцяти) пунктів лабораторії «Сінево» у м. Одеса та
підтверджує те, що Учасник ознайомлений та надав свою згоду 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 у разі настання форсмажорних 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, 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.
4.4. 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. У випадку отримання картки лояльності Maxi Card фізичною особою вперше в місцях
проведення Акції, в період проведення Акції, дана фізична особа не є Учасником даної Акції та на
неї не розповсюджуються умови Акції.
4.6. Організатор Акції має право змінити термін проведення Акції.
5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ:
5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на
веб-сайтах maxicard.ua та synevo.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
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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.
7. АДРЕСИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
7.1. Акція проводиться в 13 (тринадцяти) пунктах лабораторії «Сінево» у м. Одеса за наступними
адресами:
Місто

Вулиця

Будинок

Одеса

вул. Єврейська

54

Одеса

пр. Адміральський

29

Одеса

вул. Генерала Петрова

17/2

Одеса

вул. Генуезька

20

Одеса

вул. Дніпропетровська дорога

149

Одеса

пр. Добровольського

136

Одеса

вул. Катерининська

63

Одеса

вул. Корольова

5

Одеса

вул. Корольова

79

Одеса

вул. Новосельського

94

Одеса

вул. Пастера

28

Одеса

вул. Сегедська

14-А

Одеса

вул. Філатова

26
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