ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ
«CASHBACK Новий рік 2019» (надалі за текстом – Умови Акції)
Умови Акції визначають місце, тривалість, умови та порядок участі та отримання Виграшу у вигляді повернення
коштів за придбані годинники та ремінці для них в розмірі 100% або 75%, або 50% в рекламно-маркетинговій акції
«CASHBACK Новий рік 2019» (надалі за текстом – Акція).
1. Організатор Акції
1.1.
Організатором Акції виступає компанія ДЕКА (надалі за текстом – «Організатор»).
2. Місце проведення і тривалість Акції
2.1.
Акція проводиться по всій Торговій мережі магазинів ДЕКА та на веб-сайті: www.deka.ua (надалі за текстом –
Мережа ДЕКА). Проведення Акції розпочинається 05 грудня 2018 року о 10 год. 00 хв. і закінчується 13 січня 2019 року о
22 год. 00 хв. (надалі за текстом – Період проведення Акції). Акція проходить протягом всього строку дії Акції.
3. Продукція (товари), придбання якої дає право на участь в Акції
3.1.
В Акції може взяти участь будь-яка особа, яка відповідає вимогам ст. 4 Умов Акції та придбала будь-який товар в
Мережі ДЕКА в період проведення Акції.
4. Вимоги до учасників Акції
4.1.
Учасниками Акції можуть бути лише повністю дієздатні громадяни, яким на початок проведення Акції
виповнилось 18 років, які здійснили купівлю годинник/и та/або ремінець/ці для них в мережі ДЕКА в Період проведення
Акції.
5. Порядок участі в Акції
5.1.
Протягом Періоду проведення Акції, особі, яка має намір взяти участь в Акції, необхідно придбати будь-який товар
в Мережі ДЕКА.
5.2.
Кількість товарів, яку може придбати один Учасник Акції за різними чеками – необмежена.
6. Суть і порядок роботи Умов Акції
6.1.
Суть акції полягає в тому, що кожен покупець в період дії Акції може отримати Виграш у вигляді повернення
коштів, які він витратив на придбання товару, у розмірі 100%, 75% або 50%. Такими переможцями можуть стати особи, які
будуть виявлені шляхом розіграшу на сайті www.random.org 31 грудня 2018 року та 13 січня 2019 року о 23-00 відповідно.
Під час кожного розіграшу буде обрано по 3 переможця, перший з яких отримає Приз у вигляді повернення коштів,
сплачених за Товар, у розмірі 100%, наступний - 75%, останній - 50% відповідно.
6.2.
Переможцям акції будуть направлені вайбер чи смс повідомлення з інформуванням про Виграш.
6.3.
Інформація про переможців буде оприлюднена на сайті ДЕКА та в соціальних мережах відповідно 2-го та 14-го
січня 2019 року.
6.4.
З переможцями акції співробітники ДЕКА зв’яжуться за допомогою телефону щодо роз’яснення порядку
отримання Виграшу.
6.5.
Переможець Акції повинен отримати Виграш протягом одного тижня після визначення Переможців першого та
другого етапів Акції відповідно, та повідомлення від Організатора.
7. Інші положення
7.1.
Учасники Акції погоджуються і гарантують, що будь-які збитки або витрати, понесені ними у зв’язку із участю в
Акції, або при отриманні Виграшу, в будь-якому випадку не відшкодовуються Організатором Акції.
7.2.
Беручи участь у Акції, Учасник Акції надає свою згоду Організатору і залученим ним третім особам на обробку
своїх персональних даних, а саме їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну),
використання, поширення, блокування, або знищення без будь-якого попереднього узгодження з Учасником Акції, виплат
та інших компенсацій Учаснику Акції, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання.
7.3.
Якщо проведенню цієї Акції перешкоджає будь-яка обставина або з обґрунтованих підстав вона не може
проводитися, Організатор зберігає за собою право на свій власний розсуд змінити, припинити, перенести або скасувати
Акцію.
7.4.
У разі виникнення будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення
Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, є остаточним.
7.5.
Ці Умови Акції можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при
цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на веб-сайті www.deka.ua

