ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Назва рекламної акції – «Повернемо гроші»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,
адреса місцезнаходження: Україна, 73008, Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе,
будинок 37, код ЄДРПОУ 31489175.
Виконавець рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Едбейкерз Україна»,
що розташоване за адресою: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 328; код ЄДРПОУ –
40145721
Термінологія Акції:
Рекламна акція під назвою «Повернемо гроші» (в подальшому — Акція) — рекламна акція, що
проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів
та збільшення обсягів продажу товарів Замовника під ТМ «Активіа». Дана Акція не є лотереєю
або азартною грою.
«Територія проведення Акції» — Акція проводиться на всій території України, , крім території
Автономної Республіки Крим та території проведення Антитерористичної операції, виключно з
міркувань безпеки мешканців цих регіонів.
«Строк проведення Акції» - з «02» січня 2018 року по «31» березня 2018 року включно.
«Учасник» - користувач мережею Інтернет, який підтвердив свою Участь в Акції, виконавши
певну дію на сайті Акції, передбачену даними Правилами.
«Питна Активіа» - питний біфідойогурт від ТМ «Активіа» в асортименті, що реалізується в
пляшках об’ємом 290мл., 580мл.,315мл.
«Густа Активіа» - густий біфідойогурт ТМ «Активіа» в асортименті, що реалізується в коробках
по 115 гр., 460 гр., 195гр.
«Етикетка» - верхнє покриття упаковки Густої та Питної Активіа
Сайт для участі в Акції розміщений за адресою: activia.ua є власністю Замовника, так само
як і всі матеріали, розміщені на Сайті, також належать Замовнику або його Ліцензіарам.
1. Умови проведення Активності «Повернути гроші».
1.1. Період проведення даної Акції, а саме з «02» січня 2018 року по «31» березня 2018 року
включно, у відношенні товару Питної та Ложкової Активіа.
Строк придбання вказаного Товару: з «02» січня 2018 року по «31» березня 2018 року включно.
Один Учасник Активності може приймати в ній участь лише 1 раз.
В даній Активності можуть приймати участь громадяни України, яким виповнилось 18 років (є
повнолітніми), які постійно проживають на території України.
1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції
1.2.1. Працівники та представники Виконавця, Замовника і будь-яких інших компаній, що беруть
участь у підготовці, організації та/або проведенні Акції.
1.2.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1.2.1. пункту 1.2 цих Правил, а також
найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся і т.д.).
1.2.3. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років.
1.2.4. Особи, що не виконали вимоги передбачені даними Правилами.
1.3. Датою придбання вказаного Товару вважається дата, проставлена на касовому чеку,
отриманому при купівлі вказаного Товару.

1.4. Для участі в даній Акції необхідно в період вказаний в п.1.1. даних Правил придбати Питну
та/або Ложкову Активіа.
Учасник повинен використовувати Товар за призначенням і до строку придатності, зазначеного на
упаковці Товару, щоденно, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.
1.5. У випадку, якщо Учасник буде не задоволений Товаром, Замовник повертає гроші за Товар,
але не більше, ніж за 14 (чотирнадцять) одиниць Товару.
Для повернення грошей за Товар на вказаних умовах необхідно:
в період з «02» січня 2018 року по «31» березня 2018 року включно, направити Замовнику
підписаного Учасником листа на адресу Виконавця, з наступними реквізитами:
- прізвище, ім’я та по-батькові Учасника Акції;
- контактний телефон з кодом міста;
- адреса електронної пошти;
- номер розрахункового рахунку, відкритий на ім’я Учасника, на який буде переказано повернені
грошові кошти;
- реквізити банку в якому відкрито розрахунковий рахунок;
- зазначення причини, по якій Учасник незадоволений Товаром.
До листа обов’язково має бути додано:
- копію касового чеку/касових чеків, що підтверджує факт купівлі Товару (з найменування Товару
та вартістю за вказаний Товар, кількість якого не повинна перевищувати 14 одиниць);
- етикетки від використаного Товару (у кількості, що відповідає кількості Товару, зазначеного в
чеку, але не менше 14);
1.6. Замовник залишає за собою право не розглядати листи Учасників, написані нерозбірливим
почерком, листи, що містять ненормативну лексику, призиви до насилля, розпалювання
міжнаціональної ворожнечі, політичну рекламу та провокації, некоректне звернення до
Замовника/Виконавця та ін.
1.7. Лист вказаний в п. 1.4. даних Правил, повинен бути отриманий Виконавцем, не пізніше «30»
квітня 2018 року включно.
1.8. Замовник не оплачує поштові витрати Учасника, пов’язані з надісланням листа вказаного в
п.1.4. даних Правил.
1.9. Лист вказаний в п.1.4. даних Правил має бути надісланий поштою, та має бути направлений
лише з території України.
1.10. У випадку дотримання Учасником усіх умов передбачених даним Розділом Правил,
Замовник зобов’язується здійснити повернення грошових коштів, витрачених Учасником на
купівлю Товару, в період з «02» січня 2018 року по «31» березня 2018 року включно.
1.11. Кожний Учасник несе відповідальність за повну та своєчасну оплату усіх податків та зборів,
що виникають в нього в зв’язку з участю в Акції.
1.12. В даній Акції заборонено приймати участь співробітникам і представникам Замовника та
Виконавця, а також їхнім родичам (першого та другого ступеня спорідненості); власникам,
працівникам чи представникам підприємств, організацій, які реалізують продукцію під знаком для
товарів і послуг ТМ «Активіа» та членам їхніх сімей (першого та другого ступеня спорідненості —
чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
1.13. Замовник має право проводити експертизу автентичності етикетки Товару / або копії чека, а
також інших даних, наданих Учасником. У разі прийняття Замовником рішення про проведення
перевірки та експертизи автентичності (справжності) етикетки Товару та / або копії чека, а також
інших даних, наданих Учасником, термін повернення грошей продовжується, але не більш, ніж на
30 днів.
1.14. Замовник не несе відповідальності за якість роботи і дії третіх осіб, в тому числі поштових
служб.
1.15. Замовник має право відмовити Учаснику в участі в Акції, якщо етикетка Товару/ чек будуть
визнані фальшивими і / або будуть надані неправдиві або недостовірні, недостатні дані, зазначені в
даних Правилах.
1.16.Замовник/Виконавець не несе відповідальності за:
- неотримання Учасником інформації, грошових коштів, згідно цих Правил від Замовника з
причини неактуальність і / або помилок, допущених Учасником, в наданій інформації про номер
розрахункового рахунку і т.п.;

- технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку, що використовуються
при проведенні Активності;
- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками своїх обов'язків, передбачених цими
Правилами.
1.17. Грошові кошти повертаються Учаснику, тільки на рахунок, відкритий на його ім'я. Іншими
способами грошові кошти не повертаються.
Замовник вважається таким, що виконав свій обов'язок щодо повернення грошей, з моменту
списання грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника.
1.18. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну
власність, пов'язані з Сайтом Акції, належать Замовнику Акції та/або його ліцензіарам.
1.19. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції
відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є
остаточним і не підлягає оскарженню.
1.20. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс-мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади,
суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з
боку Замовника/Виконавця обставини.
1.21. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Замовником
та розміщення на Інтернет-сайті www.activia.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з
моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо
змінами/доповненнями до цих Правил.
1.22. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з Акцією, а також відповідальність за
невиконання даного обов’язку несе Виконавець Акції.
2. Персональні дані
2.1. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцю свою повну згоду на збір та
обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації
вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення
заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в
тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «Активіа»,
і т.д.
В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець є Володільцем бази
персональних даних який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки
персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних
даних.
Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у
зв’язку з проведенням Акції.
Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно
встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до
зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних
даних.
Права Учасника, як особи персональні дані якої використовуються у відповідності до положень
даних Правил, походять з Закону України «Про захист персональних даних».
Учасник погоджується з тим, що Володілець бази персональних даних, не зобов’язаний
повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам.
Учасник своєю участю в Акції та/або Активності, підтверджує, що йому повідомлено про
Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права,
мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
У випадку додаткових питань щодо Акції звертайтесь на гарячу лінію 0 800 501 625 з 8:00 до 20:00
(без вихідних), або залишайте питання на сайті http://hotline.danone.ua/ та в соціальних мережах
через особисті повідомлення: https://www.facebook.com/activia.ukraine

