
Офіційні правила проведення Акції
«Рулетка»

проводиться з (00:00) 22.03.2021 р. по 31.05.2021 р.*

1. Визначення термінів

Строк дії Акції – затверджений період дії Акційних умов (Акційний період).

Територія Акції – на всій території України (за винятком тимчасово окупованих
територій - Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської
областей, де запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування.

Організатор Акції – ТОВ «Аптека24», код за ЄДРПОУ 36573533, місцезнаходження
49600, Дніпро, вул. Панікахи 2, корп.11, оф. 412;

Офіційні правила Акції - (надалі за текстом – Правила), ці офіційні правила, що
визначають порядок проведення та умови участі в акції та розміщуються на
інтернет-сайті https://www.apteka24.ua;

Учасник Акції – повнолітня особа, яка проживає на території дії Акції, є учасником
програми лояльності Aптека24 та виконала дані Офіційні правила Акції. Учасниками
Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
- Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
- Особи, які не виконали умови цих Правил.

Акційне придбання – замовлення, яке зроблено згідно умов акції на суму від 500 грн.

2. УМОВИ АКЦІЇ
Кожен покупець, що зробив покупку на сайті https://www.apteka24.ua на суму від 500
грн, при отриманні замовлення бере участь в розіграші одного з 11 650 купонів. При
цьому в розіграші бере участь кожна ваша покупка, що відповідає умовам акції - це дає
вам шанс виграти свій купон на 1000 грн!

2.1 Застосувати виграні бонуси можливо на наступні замовлення, оплачуючи ними до
50% від їх вартості. Дізнайтеся докладніше про нашу програму лояльності «морквини»,
бонуси і купони на цій сторінці.

2.2 Номінал купона, який дістанеться вам, вибирається автоматично і випадковим
чином. Купон відразу нараховується у вигляді бонусів на ваш бонусний рахунок, а про
виграш ви дізнаєтеся з Viber- або SMS-повідомлення від apteka24.ua.

http://apteka24.ua/morkovki/


Кількість купонів Номінал купонів

50 1000 грн

100 250 грн

500 150 грн

1000 90 грн

10000 30 грн

3. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ «Рулетка»
3.1. Для участі у Акції Учасники Акції повинні:
3.1.1. виконати умови Акції, які зазначені у п.2 даних Правил.
3.1.2. розрахуватись готівкою або банківською карткою.

4. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ
4.1. Обов’язки Учасників Акції:
4.1.1.Учасники Акції зобов`язані дотримуватися даних Правил Акції.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ
5.1 Організатор Акції повинен забезпечити можливість кожному учаснику Акції
скористатись Акційною пропозицією.

6. СТРОК ДІЇ АКЦІЇ (АКЦІЙНИЙ ПЕРІОД)
6.1 Акція «Рулетка» проводиться в строк: з (00:00) 22.03.2021 р. по 31.05.2021 р.
включно або до моменту нарахування останнього акційного купону. Акційний період
може бути змінений за відповідним рішенням Організатора Акції.
6.2. У випадку зміни Організатором Акції Акційного періоду, Організатор Акції
зобов’язується опублікувати нові Офіційна правила Проведення Акції «Рулетка» на
інтернет-сайті https://www.apteka24.ua.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1 Клієнтська підтримка та детальна інформація надається за номером 0 800 30 22 44
(з 8:00 до 21:00 без вихідних,безкоштовно в межах України);
7.2 Організатор залишає за собою право вносити зміни в умови Акції, про що буде
повідомлено шляхом публікації нової редакції правил на сайті https://www.apteka24.ua.
7.3 Своєю участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує свою повну та безумовну
згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором
Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою та методами, що не порушують
чинне законодавство України (в т.ч., шляхом передачі третім особам), зокрема, на
безоплатне використання його імені, прізвища, фото, інтерв’ю або інших матеріалів про
нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації
(в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ.
7.4 Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують
свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних
Організатором та/або уповноваженими ними особами, які будуть вживати необхідних



заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого
розповсюдження. Організатор Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту
персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від
незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог
законодавства України про захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає
шляхом прийняття участі в акції. Збір, зберігання, використання, обробка й поширення
Організатором та/або уповноваженими ними особами отриманих від Учасників Акції їх
персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а
також в рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для
надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні
активності Організатора тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та
способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону
України «Про захист персональних даних».
7.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
і/або питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому
рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.6. Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції якщо
у Організатора Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого
Учасника.


