1.
1.1.

ОРГАНІЗАТОРИ АКЦІЇ

Організатором Акції є ТОВ «НОВУС Україна».

1.2.

Юридична адреса ТОВ «НОВУС Україна»: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 52
2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Під Акцією «Посіпаки. Злови їх усіх!» розуміється отримання 1 (однієї) наліпки за кожні 199 гривень з
ПДВ у чеку витрачених в мережі магазинів NOVUS, що підтверджується одним фіскальним чеком.
2.2. Акція діє з 27.07.2021 по 06.09.2021 включно, період збирання наліпок визначається з 27.07.2021 по
06.09.2021 року включно; період обміну наліпок в буклеті на знижки на акційний товар - з 26.07.2021 по 10.10.2021
включно, за умови наявності акційного товару. У разі вичерпання акційного товару, Акцію може бути припинено
достроково.
3. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ
3.1.
Предметом Акції «Посіпаки. Злови їх усіх!» (надалі – Акція) є м’які іграшки з асортименту колекції
«Посіпаки». Перелік іграшок наведено в Додатку 1 до даних Умов Акції.
3.2.
Кількість наліпок, буклетів та акційного товару обмежената визначається Організатором Акції в
односторонньому порядку.
4.
ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
4.1.
Акція проводиться на території України в мережі супермаркетів NOVUS (за винятком території, що визнана
як тимчасово окупована, а саме: території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь на підставі Закону України
«Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII,
а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Закону України «Про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р. № 2268-VIII, Указу Президента України «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо
подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14квітня 2014 року № 405/214
та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської
областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII).
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Участь у Акції можуть брати всі фізичні особи, яким виповнилось 18 років, що проживають на території України
та які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови даної Акції. Кількість разів участі в Акції не обмежена.
5.2. Учасником Акції є фізична особа, яка в період проведення Акції з 27.07.2021 по 06.09.2021 року включно
придбала в мережі супермаркетів NOVUS товари на суму від 199,00 грн і більше (до суми не зараховуються витрати
на алкогольні, тютюнові вироби, засоби для куріння (в тому числі нагрівальні засоби для куріння), сплата за товари
бонусами, що накопичені в рамках програми лояльності «NOVUS», подарунковими сертифікатами), одержала
буклет та відповідну кількість наліпок із розрахунку за кожні 199 гривень з ПДВ у чеку витрачених в мережі
магазинів NOVUS = 1 наліпка (одним фіскальним чеком) та отримала право на придбання акційних іграшок серії
«Посіпаки». Акцією передбачена можливість отримання додаткових наліпок шляхом придбання товарів партнерів
акції, дані товари виділені спеціальними підцінниками, зовнішній вигляд підцінника наведено в Додатку 2 до цих
правил. За кожний придбаний товар партнера, покупець отримує додаткову наліпку. При розрахунку платіжною
карткою VISA і при сумі покупки від 199 грн учасник також отримує додаткову наліпку.
5.3.Максимальна кількість наліпок, яку покупець має право отримати під час однієї покупки на один фіскальний чек,
становить 24 штуки.
5.4. Покупець, який придбав товар протягом періоду проведення Акції відповідно до пункту 5.2. цих Умов, під час
розрахунку за товар отримує повідомлення від касира про можливість участі в Акції, а також може отримати на
касі буклет для накопичення наліпок та певну кількість наліпок, відповідно із розрахунку вказаного в п. 5.2 даних
Умов Акції і стати Учасником Акції. Оплата акційних іграшок серії «Посіпаки» за допомогою бонусів накопичених на
картці програми лояльності або подарункових сертифікатів не здійснюється.
5.5. Учасник Акції, зібравши 4 наліпки в буклет, має право на придбання акційного товару зі знижкою - 50% від
звичайної ціни, а сам заповнений та використаний буклет з наліпками віддається покупцем касиру і подальшої
участі в акції не бере.
5.6. Кількість разів участі в Акції не обмежується і відповідає кількості наліпок вклеєних в буклет і отриманих знижок
на акційні товари.
5.7. Грошовий еквівалент вартості знижки не видається, акційні іграшки серії «Посіпаки» обміну на акційну іграшку
іншого виду не підлягають.
5.8. У разі відмови Учасника Акції від отримання знижки на акційний товар, Учасник Акції не має права вимагати
від організатора Акції будь-якої компенсації.

6.
ІНШІ УМОВИ
6.1.
Організатор має право в односторонньому порядку доповнити або змінити ці Умови. Беручи участь в Акції,
Учасник Акції підтверджує свою згоду з тим, що Організатор
має право змінити Умови Акції та/або
призупинити/припинити Акцію шляхом внесення змін до цих Умов протягом усього Строку Акції. Зміна та/або
доповнення Умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження Організатором Акції й оприлюднення в порядку,
визначеному для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Умов.
6.2.
Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та виникнення інших незалежних від
нього обставин, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.
6.3.
У разі порушення Учасником Акції обов’язків, передбачених у цих Умовах, що спричинило
виникнення в Організатора збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі документально підтверджені
збитки в повному обсязі.
6.4.
У будь-який момент проведення Акції Організатор має право вимагати від Учасника Акції надати копії
документів, що засвідчують його особу, в тому числі підтверджують його вік. Організатор залишає за собою право
відсторонити від участі в Акції покупців, які порушили обов’язки, передбачені в цих Умовах.
6.5.
Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує дані Умови, втрачає право на подальшу участь в Акції.
6.6.
Беручи участь в Акції, Учасник Акції також підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення
Організатором, або уповноваженими ним особами збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження,
трансграничну передачу в цілях проведення Акції отриманих від покупця персональних даних. Персональні дані
Учасника Акції будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ним особами із
дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв’язку з проведенням Акції і не будуть надаватись
жодним третім особам для цілей, не пов’язаних з Акцією. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасником Акції,
Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
6.7.
Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами,
маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою
причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює чи втручається у виконання, безпеку, чесність,
цілісність або належне проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
тимчасово припинити проведення Акції.
6.8.
Організатор та Замовник має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних
Правил.
6.9.

Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

6.10. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного законодавства України.
У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов, і/або спірних питань та/або питань,
не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається організатором. Рішення організатора є
остаточним і оскарженню не підлягає.
6.11. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також
зобов‘язуються їх виконувати.
6.12. Товар, придбаний в період і на умовах Акції, підлягає обміну та поверненню відповідно чинного
законодавства України.
6.13. З правилами проведення Акції можна ознайомитися на сайті www.novus.ua
Додаток 1 до Умов Акції «Посіпаки. Злови їх усіх!»

Додаток 2 до Умов Акції «Посіпаки. Злови їх усіх!»

