
Акція для дилерів АНП 

«100 бойлерів у подарунок!» 

Офіційні правила рекламної акції 

1. Організатор Акції, місце проведення Акції, Виконавець 

Акції, подарунок. 

1.1. Цими Офіційними правилами рекламної акції «100 бойлерів у 

подарунок!» визначаються умови та порядок проведення такої 

рекламної акції. 

1.2. Назва рекламної акції – «100 бойлерів у подарунок!» (надалі – 

Акція). 

1.3. Дана Акція не є лотерею або іншою послугою у сфері 

грального бізнесу щодо якої поширюються заборони, встановлені 

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні». 

1.4. Під Акцією розуміється захід маркетингового та рекламного 

спрямування, що зорієнтований виключно на популяризацію та 

просування послуги  «экспресс доставки вікон НП» , постійного 

росту обсягів реалізації такої послуги  , формування та підтримку 

стабільного рівня зацікавленості та обізнаності щодо такої послуги  

задля ефективного провадження господарської діяльності, 

спрямованої на одержання прибутку. 

1.5. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «АНП ТРЕЙДІНГ», 

(надалі – Організатор Акції). 

1.6. Акція проводиться на території покриття Організатора Акції. 

1.7. Фонд подарунків даної Акції сформований Організатором 

Акції самостійно на його власний розсуд та становить: 

1.7.1. Подарунок – Бойлер Lemet (виробництво Польща, 

http://lemet.com.ua/). 

1.7.1. Кількість – 100 шт. 

1.8. Організатор Акції залишає за собою право змінити та/ або 

збільшити, зменшити кількість подарунків. 

1.9. Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих 

Офіційних правил здійснює Організатор Акції. 

http://lemet.com.ua/


1.10.  Організатор Акції залишає за собою право уточнити, змінити 

та/або доповнити ці Офіційна правила упродовж всього Термін 

проведення Акції. 

 

2. Термін проведення Акції 

2.1. Акція розпочинається 1 липня 2016 року та триває до 31 грудня 

2016 року включно (надалі – Термін проведення Акції). 

2.2. Термін проведення Акції може бути змінений Організатором 

Акції у будь-який час проведення Акції за його власним рішенням, 

у тому числі у разі настання обставин, які не передбачались та не 

могли бути передбачені Організатором Акції на дату оголошення 

Акції. 

2.3. Строк отримання Подарунка від Організатора Акції – не 

пізніше 2 місяців від дня закінчення дії Акції. 

 

3. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – Акційна 

продукція) 

3.1. Акційною продукцією зазначеної Акції є весь асортимент 

виробів.   

  

4. Учасники Акції 

4.1. Учасниками Акції є дилери Організатора Акції незалежно від їх 

місця знаходження. 

4.2. Рішення про участь у Акції є добровільним і приймається 

кожним потенційним Учасником Акції особисто, виходячи із 

власних міркувань щодо участі у Акції та беззастережної згоди з 

цими Офіційними правилами. 

 

5. Умови участі в Акції 

5.1. Для того, щоб прийняти участь в Акції будь-якій особі, що 

відповідає вимогам Розділу 4 цих Офіційних правил, та стати 

учасником розіграшу подарунків необхідно: 

5.1.1. Упродовж Терміну проведення Акції замовляти конструкції з 

Акційної продукції за наступною схемою: 

 

 



Місяць 

 

Дилери, що працюють з 

НП 

Інші види доставки 

Липень 10000 грн. 70000 грн. 

Серпень 20000 грн. 140000 грн. 

Вересень 30000 грн. 210000 грн. 

Жовтень 40000 грн. 280000 грн. 

Листопад 30000 грн. 210000 грн. 

Грудень 20000 грн. 140000 грн. 

 

5.2. Прийняттям участі у Акції кожен Учасник Акції підтверджує: 

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними правилами та гарантує 

їх безумовне виконання та дотримання, а також надання усіх 

необхідних копій документів (ідентифікаційного коду, паспорта) на 

першу вимогу Організатора Акції; 

5.2.2. свою однозначну та беззастережну згоду на збір, обробку 

його персональних даних, які стали відомі Організатору Акції, при 

умові дотримання вимог чинного законодавства України; 

5.2.4. своє ознайомлення із правами суб’єкта персональних даних в 

тому обсязі, що визначені Законом України «Про захист 

персональних даних», та надання своєї згоди на включення своїх 

персональних даних до баз персональних даних Організатора Акції  

та є повідомленим про включення до таких баз персональних 

даних, а також мету збору таких даних та осіб, яким передаються 

або можуть бути передані такі дані при умові, якщо така передача 

відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України; 

5.2.5. свою однозначну згоду та погодження на використання 

Організатором Акції інформації з маркетинговою, рекламною, але 

не обмежуючись, метою, в межах, що є не забороненими чинним 

законодавством України, у тому числі на використання імені, 

прізвища Учасника Акції, його фотозображень, інтерв’ю, 

міркувань, висловлювань щодо Акції, у тому числі на їх публікацію 

у друкованих засобах масової інформації, веб - ресурсах, аудіо-, 

відео- трансляціях без обмежень за територією, часом чи способом 

їх використання та без права вимоги компенсації чи іншого 

відшкодування за таке використання від Організатора Акції.  

 

6. Умови отримання Подарунка протягом строку Акції 

6.1. Отримання Подарунка Учасниками Акції відбувається 

наступним чином: після закінчення Терміну проведення Акції 



Організатором Акції визначається з Учасниками, що виконали 

умови Акції, та вручає їм Подарунок. 

6.2. Оподаткування проводиться у порядку визначеному чинним 

законодавством України.  

6.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні 

подарунку Учаснику Акції, який не надав та/або надав неправдиві 

(некоректні) відомості про себе та/або копій необхідних 

документів.  

 

7. Обмеження 

7.1.Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим благом не 

допускається. 

7.2. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання відповідного 

подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора 

Акції, не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник 

Акції не має права на отримання жодних інших додаткових 

подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції. 

7.3. Організатор Акції не відшкодовує жодних витрат Учасника 

Акції, які понесені останнім, у тому числі у зв’язку із отриманням 

подарунку. 

7.4. З моменту отримання подарунків Учасниками Акції 

Організатор Акції не несе відповідальності за випадкове знищення 

(пошкодження) подарунків чи їх подальше використання. 

7.5. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-

мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, суттєві 

зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші 

непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

7.6. Дилери, котрі некоректно здійснюють оплату замовлень 

автоматично участі у Акції не приймають. 

 

 

8. Збір інформації  

8.1. Для визначення переможця Організатор збирає інформацію 

шляхом використання програмного забезпечення та підрахунків 

даних продажу. 

 



9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

9.1. Інформування щодо цих Офіційних правил та умов Акції 

здійснюється за допомогою анонсування Акції та їх розміщення на 

Інтернет-сайті http://anp-ua.com/ 

. 

9.2. Додаткова інформація, уточнення щодо Акції надається за 

телефоном гарячої лінії 0 800 501 84 84 протягом усього Терміну 

проведення Акції. 

http://anp-ua.com/

