ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
1.1. Офіційні правила, що викладені тут (далі у тексті — Правила), встановлюють порядок
проведення та обов’язкові умови участі в акції «BEER’SEASON» (далі у тексті – Акція).
1.2. Долучаючись до Акції, кожен учасник тим самим засвідчує повне та належне ознайомлення з
цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, викладеними у
цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або/та доповнені Організатором даної Акції в односторонньому
порядку без спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни та/або доповнення
до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті http://www.mp-promo.com.ua/ . 3міни та/або
доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Чинна редакція Правил розміщується на офіційному сайті Організатора за адресою
http://www.mp-promo.com.ua
1.5. Організатором Акції є компанія «Море пива», далі у тексті - Організатор.
2. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
2.1. Акція проводиться в період з 16.05.2019 по 16.06.2019р. включно (далі у тексті — Період акції)
протягом даного періоду можна стати Учасником Акції.
2.2. Учасниками Акції вважаються клієнти, які належним чином виконали всі умови участі.
2.3. Учасником Акції вважається кожна особа, що відповідає зазначеним у даних Правилах вимогам
і належним чином виконала умови цих Правил.
3. Умови участі в Акції та заохочувальні призи.
3.1. В Акції беруть участь клієнти, які в період Акції здійснили покупку у фірмових магазинах
«Море пива» або HOP HEY на суму від 100 грн в одному чеку та зареєстрували чек, вказавши номер
транзакції, свої прізвище, ім’я, номер телефону та електронну адресу. Клієнт має право
зареєструвати один чек тільки один раз. При цьому кількість разів участі в Акції є необмеженою і
відповідає кількості окремих зареєстрованих чеків. ВАЖЛИВО! Учасник може зареєструвати не
більше 3 транзакцій протягом однієї доби.
3.2. Кожному Учаснику, який виконав умови Акції, надається можливість взяти участь у миттєвому
розіграші призів на сторінці http://www.mp-promo.com.ua, тобто натиснути (клікнути) кнопку
«Грати», отримати повідомлення про виграш сертифікату та/або обрати головний приз (один з трьох
комплектів), а також отримати шанс виграти головний приз в фіналі акції.
3.3. Кожен Учасник, що виконав умови Акції, автоматично додається до списку претендентів на той
головний приз, який Учасник обрав на сайті. Серед Учасників після завершення Періоду Акції
будуть розігруватися головні призи Акції (перелік призів п.3.6).
3.4. Всього буде проведено 3 розіграші:
 розіграш головних призів буде проведений 18.06.19.
Усі розіграші відбуватимуться за допомогою сайту random.org. Результати будуть розміщені на
сторінці Акції на сайті http://www.mp-promo.com.ua/ у день розіграшу.
3.5. Про виграш переможцям повідомлятиметься за номером телефону, вказаним під час реєстрації
для участі в Акції. Якщо переможець не зазначив свій номер телефону або вказав
невірний/недійсний номер, Організатор не несе відповідальності за неотриманий переможцем приз
3.6. Заохочувальними призами Акції є:
 подарункові сертифікати на придбання товарів в магазинах «Море пива» або HOP HEY
номіналами 50 грн, 25 грн, 10 грн, 5 грн. Під сертифікатом мається на увазі sms-повідомлення
з кодом для отримання знижки відповідно до вказаного номіналу. Умови використання
сертифікату: сертифікат надає право на разову знижку у розмірі його номіналу на всі позиції
у чеку (крім тари, пакетів, тютюнових виробів, вина). На один чек можна використати тільки
один сертифікат. Сертифікат взаємодіє з бонусною програмою на загальних умовах.
Сертифікат не підлягає зворотному обміну на грошовий еквівалент. Застосування



сертифікату свідчить про згоду пред’явника сертифікату (коду з sms) з цими правилами.
Сертифікат діє в магазинах "Море пива" або HOP HEY протягом чотирьох днів з моменту
отримання sms-повідомлення. Сертифікат не діє на послугу Доставка та Попереднє
замовлення..
Кількість сертифікатів, які будуть розіграні за період акції:
Сертифікат на 5 грн – 30 000 шт
Сертифікат на 10 грн – 15 000 шт
Сертифікат на 25 грн – 10 000 шт
Сертифікат на 50 грн – 5 000 шт
Кількість сертифікатів обмежена.
подарункові сертифікати на місяць безкоштовного використання тарифного плану
«Престижний промо» від Divan.TV, Мається на увазі промокод активації передплати
«Престижний промо» від Divan.TV на 30 днів з моменту активації. Тарифний план
«Престижний промо» включає в себе: до 170 каналів (30 з них в HD). З переліком каналів
можна ознайомитися на сайті https://divan.tv. Один промокод можна використовувати тільки
один раз. Один логін може використовувати тільки 1 промокод. Промокод діє 30 днів з
моменту активації.
Як активувати промокод:
1. Відкрийте програму Divan.TV або перейдіть на сайт www.divan.tv.
2. Авторизуйтесь і перейдіть в розділ «промокод» в особистому кабінеті.
3. Введіть промокод.
Кількість сертифікатів обмежена. Кількість сертифікатів, які будуть розіграні за період акції
– 90 000 шт
Організатор не несе відповідальності за зміну правил використання сертифікатів
компанією Divan.TV
Під сертифікатом мається на увазі лист на електронній пошті ( яка вказана при реєстрації
транзакції на сайті) з промо-кодом для активації тарифного плану. Якщо раніше ви були
підписані на розсилку від Море пива, але відписалися від неї, то сертифікат не зможе бути
доставлений на вашу пошту. Необхідно відновити підписку перед реєстрацією транзакції або
звернутися до контакт-центру за номером 0800 30 20 50, щоб отримати сертифікат від Диван
ТВ ( якщо номер транзакції вже був зареєстрований).



Головні призи:
Комплект № 1: мангал та набір шампурів - 3 шт.
Комплект №2: термосумка, плед, фрізбі - 3 шт.
Комплект №3: вудка та набір стіл та стільці - 3 шт.
зображення призів на рекламних матеріалах може відрізнятися від подарунків, що будуть розіграні
протягом акції.

4. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.
4.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої Організатору Акції інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою
метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім
особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу
України, Закону України «Про захист персональних даних».

4.2. Організатор Акції дає гарантію, що під час збору, обробки та подальшого використання
отриманої інформації він дотримуватиметься всіх положень чинного законодавства України щодо
захисту персональних даних, а також застосовуватиме всі доцільні запобіжні заходи стосовно
зібраної інформації, надаватиме її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку,
що визначений чинним законодавством України.
5. Обмеження.
5.1. Організатор Акції 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, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.
5.2. Організатор не несе відповідальності за нездатність переможця скористатись призом не з вини
Організатора.
5.3. Організатор зберігає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
5.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не
підлягають оскарженню.
5.5. Грошова чи будь-яка інша компенсація за відмову переможця від отримання призу не надається.
5.6. Переможець не має права передати своє право на використання сертифікатів та отримання
інших призів третім особам.
5.7. Подарунок буде доставлено до магазину, де було здійснено транзакцію, протягом 10 днів з
моменту проведення розіграшу. Переможець повинен отримати приз протягом 14 днів з моменту
повідомлення про виграш.
5.8. Організатор не виступає суб’єктом правовідносин, котрі виникають у зв’язку із використанням
учасником Акції подарунка, а також за будь-яких інших обставин, що можуть виникнути у зв’язку
із використанням подарунка.
5.9. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники,
представники та агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі
збитків або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо чи опосередковано в
результаті прийняття, розпорядження, використання або невикористання Подарунка та/або участі в
конкурсі, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.
5.10. В Акції беруть участь тільки клієнти «Море пива» або HOP HEY, що досягли повноліття (18
років).
5.11. В Акції не беруть участі співробітники «Море пива» або HOP HEY та їхні родичі.
6. Інші умови.
6.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих
Правил та зобов’язуються їх виконувати.

6.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника
від виконання цих Правил автоматично позбавляють його права на отримання Заохочень. При
цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, у тому числі
транспортних і телефонних, понесених учасником під час участі в Акції.
6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань
Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе
відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
6.6. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику
грою і не переслідує мети отримання прибутку.
6.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
6.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті http://www.mp-promo.com.ua/
6.8. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів усі умови цих
правил і приймає всі умови і положення зазначених правил.
6.9. У випадку якщо користувач не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен
відмовитись від участі в Акції.
6.10. Беручи участь в Акції, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями
цих правил.
6.11. Товар, придбаний в період і на умовах Акції, підлягає обміну та поверненню відповідно до
чинного законодавства України.
6.12. Організатор акції залишає за собою право змінювати перелік призів та умови акції без
попереднього повідомлення.

