ПРАВИЛА проведення
Акції «2017 Рік Nexans в Україні»
1. Загальні положення.
1.1. Організатором Акції «2017 Рік Nexans в Україні» є ТОВ «Розумний Дім», Україна, м. Київ, вул.
Сирецька, 31 (далі за текстом – «Організатор»).
2. Умови проведення Акції «2017 Рік Nexans в Україні» (надалі - Акція).
2.1. Акція проводиться Організатором на території України. Акція розповсюджується на продукцію ТМ
Nexans що реалізовується через сайт www.rdmarket.com.ua або безпосередньо в офісі ТОВ «Розумний
Дім» за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 31. Про проведення акції в дилерській мережі уточнюйте за
телефоном (044) 503-06-06
2.2. Акція проводиться у період з «15» березня 2017 року по «15» травня 2017 року включно (надалі –
Період проведення Акції).
2.3. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТМ Nexans в Україні.
2.4. В Акції бере участь продукція (надалі – Продукт, Продукція):

-

Кабель NEXANS нагрівальний одножильний TXLP/1, 17Вт/м
Кабель NEXANS нагрівальний двужильний TXLP/2R, 17Вт/м
Мати NEXANS нагрівальні двужильні Millimat/150
Кабель нагрівальний тонкий двужильний Nexans Millicable Flex 15, 15Вт/м
RED DEFROST SNOW 28
TXLP 1R/28
TXLP BLACK DRUM

2.5. Купуючи Продукт у період проведення Акції, Учасник не вносить ніякої додаткової плати,
пов’язаної з участю в Акції, окрім безпосередньої ціни Продукту.
3. Вимоги до Учасників Акції.
3.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України, які досягли 18-річчя, проживають
на території України, та є споживачами Продукту.
3.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами п. 3.1 даних Правил та належним
чином виконала усі вимоги даних Правил.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, не залежно від виконання
ними умов даних Правил:
3.3.1. Особи, які беруть участь у процесі реалізації акційної продукції;
3.3.2. Неповнолітні.
3.4 .Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
3.4.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
3.4.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції;
3.5. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили дані
Правила.
3.6 Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на
подальшу участь в Акції.
4. Умови участі в Акції.
4.1. Для участі в Акції необхідно:

4.1.1. Протягом Періоду проведення Акції придбати будь-яку Продукцію (у будь-якій кількості), вказану
в п.2.4., з можливістю отримання відповідної знижки на додатковий товар, вказаний в цьому пункті:


при купівлі акційної продукції ТМ Nexans покупець може придбати терморегулятор
NEXANS МЕХАНИЧЕСКИЙ N-Comfort TR зі знижкою 50%


4.1.2. Знижка на додатковий товар завдяки участі в акції становить:




Один терморегулятор NEXANS N-Comfort TR складає 493,5 грн, в т.ч.
ПДВ 20%;

4.1.3 Учасник Акції отримує знижку безпосередньо у місці проведення акції при виконанні Умов акції,
що відображається у момент здійснення розрахункової операції.
4.1.4 Кількість Продукту, що бере участь в Акції, обмежена і визначається Організатором на
власний розсуд.
4.1.5 Знижка в рамках Акції надається за рахунок зменшення торгової націнки Організатора Акції.
4.1.6 Зовнішній вигляд Продукції (розмір, вигляд), зазначеної у рекламних матеріалах, які будуть
поширюватися Організатором Акції протягом Періоду проведення Акції, може незначним чином
відрізнятися від зовнішнього вигляду реальної Продукції, що бере участь в Акції.
4.2. Для участі в розіграші призів* необхідно:

* Під поняттям «отримання призу» тут і надалі мається на увазі придбання за 1.20 з ПДВ.
4.2.1 Протягом Періоду проведення Акції зареєструватися на сайті www.rdmarket.com.ua. При реєстрації
обов’язково потрібно вказувати ФІП, відповідно до паспорту участника акції. Організатор має право
відмовити в отриманні призу* участнику, який не надав чек** з покупки акційного товару або не
пред’явив паспорт на ФІП зареєстрованого на сайті rdmarket.com.ua користувача.
**Під поняттям «чек» тут і надалі мається на увазі платіжний документ, який підтверджує факт покупки
акційної продукції: фіскальний, товарний чек тощо, отриманий від Організатора при покупці.
4.2.2. Чек на придбання акційного товару необхідно зберігати, до моменту пред’явлення при отриманні
призів, вказаних в п. 4.2.3
4.2.3 Обов’язковими призами за реєстрацію на сайті www.rdmarket.com.ua є:
Сертифікат на наступну покупку номіналом 500 грн або додаткова гарантія на «теплу підлогу» від
Організатора (термін гарантії визначає Організатор на власний розсуд).
4.2.4 Організатор розподіляє призи за реєстрацію на сайті www.rdmarket.com.ua на власний
розсуд, в залежності від наявності того чи іншого призу на момент виграшу. Кількість призів
обмежена.
4.2.5. Обов’язковою умовою отримання призу є пред’явлення чеку покупки акційного товару.
4.2.6 Призи за реєстрацію на сайті www.rdmarket.com.ua можуть бути отримані будь-якою
повнолітньою особою, якщо вона пред’явила чек на придбання акційного товару та паспорт з
ФІП, дані якого співпадають з ФІП зареєстрованого на rdmarket.com.ua користувача.
4.2.7 Всі особи, які зареєструвалися на сайті www.rdmarket.com.ua, автоматично стають учасниками
розіграшу Гран-Призів, вказаного в п. 4.2.8
4.2.8 Гран-Призами акції є:
 Тур на дві особи в Норвегію на два дні в період з 20.06.2017-20.08.2017


Сучасні гаджети: телефон/планшет/годинник.

4.2.9 Точні дати та умови туру на дві особи в Норвегію на два дні в період з 20.06.201720.08.2017 узгоджуються безпосередньо з переможцями розіграшу в індивідуальному порядку.

4.2.10 Розіграш Гранд-призів проводиться 22 травня 2017 р: три перші місця обираються за
допомогою ресурсу RANDOM.ORG
4.2.11 Гранд-Приз може бути отриманий будь-якою особою, якщо вона пред’явила чек покупки
акційного товару та паспорт з ФІП, дані якого співпадають з ФІП зареєстрованого на
rdmarket.com.ua користувача.
5. Загальні умови Акції.

5.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на сайті www.rdmarket.com.ua або за телефоном 044 50306-06
5.2. Обов’язки Організатора перед усіма Учасниками не перевищують кількості і вартості Продукції, що
визначена до участі в Акції відповідно до цих Правил.
5.3. Організатор не несе 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 з боку Організатора обставини.
5.4. Відповідальність за сплату особистих податків, пов’язаних з участю в Акції, несуть Учасники Акції.
5.5. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Продукції, що бере участь в Акції мають
бути направлені безпосередньо до Організатора Акції.
5.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності
за:
5.6.1. Неознайомлення з даними Правилами Акції;
5.6.2. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених
у цих Правилах;
6.Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
6.6.1. Організатор має право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію;
6.6.2. Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти
з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6.6.3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
6.6.4. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства
України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при
неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором. Рішення
Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду.
Результати Акції не підлягають перегляду.
6.6.5 Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
6.6.6 Ця Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
6.6.7 Приймаючи участь в акції, участник автоматично погоджується з умовами акції.

