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Офіційні правила участі в рекламній акції  
«Геройки варті вишуканих прикрас!»  

 
1. Організатор та Виконавець Акції. 
1.1. Організатором рекламної акції «Геройки варті вишуканих прикрас!» (далі по тексту – Акція) є 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ» (ідентифікаційний код  32007740), 
надалі – Організатор. 
1.2. Виконавцем Акції «Геройки варті вишуканих прикрас!» є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Маркхолдер» (далі – «Організатор»), юридична адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. 
Рекордна, 26Г, ЄДРПОУ: 42772934, надалі – Виконавець. 
1.3. Партнерами Акції є магазини ТМ Укрзолото, в яких діють умови Акції, адреси яких можна 
дізнатись у Виконавця акції, за телефоном 0 800 75 92 29 (з 9:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю та 
з 10:00 до 18:00 у суботу та неділю). 
1.4. Ці правила є єдиними і офіційними правилами стосовно порядку та умов проведення Акції. 
 
2. Місце проведення і строк дії Акції. 
2.1. Місце проведення Акції - у всіх магазинах ТМ «EVA» Організатора та ТМ «УКРЗОЛОТО» 
Виконавця на території України, а також на сайтах eva.ua та ukrzoloto.ua.   
2.2. Строк дії Акції: з 14.07.2021 року по 17.08.2021 року.  

 
3. Учасники Акції. 

3.1. В Акції беруть участь тільки Учасники Програми лояльності EVA МОЗАЇКА, які є дієздатнми 
фізичними особами – громадянами України, що постійно мешкають на території України, набули 
повної цивільної дієздатності у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах, згідно з 
нормами чинного законодавства України, які безумовно і безвідклично погодились з цими 
Правилами, у яких відсутні будь-які обмеження щодо участі у Акції, які підтвердили свою участь в 
Акції і взяли участь у ній (придбали товар на зазначених цими Правилами умовах) та були схвалені 
Організатором у якості Учасника на період дії Акції.  
3.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує, що є дієздатною особою, не має 
обмежень щодо участі у Акції, підтверджує  факт ознайомлення з цими Правилами Акції і надає свою 
повну та безумовну згоду з ними.  
3.3. Учасник зобов’язаний ознайомитись з офіційними правилами Акції, виконувати їх, у зв’язку з чим 
має право на участь в Акції, в порядку, визначеному цими Правилами.  
3.4 Беручи участь в Акції, Учасник погоджується виконувати обов’язок самостійного відслідковування 
всіх змін до цих Правил. 
3.5. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих 
Правил (в т.ч. умов, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника від 
участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та Виконавця Акції 
будь-якої компенсації, тощо. 
3.6. Організатор та Виконавець залишають за собою право на власний розсуд і без жодних 
негативних для себе наслідків у односторонньому порядку та без пояснення причини відмовити 
споживачу (покупцеві) або Учаснику Акції в участі у цій Акції. 
3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне 
використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, 
номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються 
Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про 
расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в 
політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого 
життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою, не 
забороненою законом метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. 
шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, 



 

  

зображення Учасника, 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, а також для надсилання 
інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) 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 
відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист 
персональних даних”. 
 
4. Умови участі в Акції. 
4.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно: 
4.1.1. протягом періоду часу з 14.07.2021 року по 17.08.2021 придбати будь-який товар з 
асортименту Організатора на суму від 50 грн. 00 коп. (з урахуванням  усіх застосованих знижок та 
економій) одним чеком. 
4.1.2. отримати відповідно вартості придбаного товару Акції передбачену цими Правилами кількість 
акційних електронних наліпок на спеціальний бонусний рахунок цього Учасника, при цьому за кожні 
50 грн. 00 коп. суми покупки Учасник може отримати 1 (одну) електронну наліпку. Електронні наліпки 
нараховуються на бонусний рахунок Учасника і не мають матеріального відтворення у 
фізичному/матеріальному вигляді. 
4.2. Кількість електронних наліпок за одним чеком, які може отримати Учасник,  необмежено. 
4.3. Кількість електронних наліпок, які були нараховані за результатом покупки, Учасник може 
побачити/знайти/з’ясувати у Мобільному Додатку «EVA - мережа магазинів краси!». 
4.4. За 10 (десять) електронних наліпок, отриманих Учасником за цією Акцією, Учасник Акції отримує 
у Мобільний Додаток «EVA» або шляхом смс-повідомлення промо-код на знижку 45% від первісної 
ціни однієї одиниці товару ТМ УКРЗОЛОТО. При цьому з бонусного рахунку Учасника списуються ці 
10 (Десять) електронних наліпок. Один Учасник може отримати тільки 1 (один) промо-код на знижку 
45%. Знижка розповсюджується на вироби з срібла та золота, окрім обручок, товару з інших акцій та 
ювелірних виробів зі знижкою 0% та більше від ціни товару. 
4.5. Для придбання одного товару ТМ «УКРЗОЛОТО» зі знижкою 45% Учасник Акції має надати 
продавцю-консультанту в мережі магазинів «УКРЗОЛОТО» або вказати при оформленні замовлення 
на сайті ukrzoloto.ua  промо-код, який він отримав у Мобільний Додаток «EVA» або шляхом смс-
повідомлення за 10 (десять) електронних наліпок, які було нараховано на його бонусний рахунок 
Організатором Акції за виконання умов цієї Акції щодо придбання товарів в мережі магазинів EVA 
або на сайті eva.ua . 
4.6. Кінцева вартість товару із використанням Учасником Акції знижки розраховується продавцем 
відповідного магазину Партнера і оскарженню Учасником Акції не підлягає. 
4.7 У разі здійснення обміну і/або повернення товару (на підставах, передбачених нормами чинного 
законодавства України), за яким Учаснику були нараховані наліпки, з його додаткового рахунку буде 
списано кількість електронних наліпок, отриманих Учасником за цей товар. 
4.8. Заміна знижки грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної 
компенсації не допускається. 
4.9. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, 
заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами 
конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції за їхню участь в Акції. 
4.10. Ще більше про Акцію дивись на www.ukrzoloto.eva.ua . 
 
5. Інформування. Вирішення суперечок. 
5.1. Організатор має право у будь-який час в односторонньому порядку скасувати Акцію (повністю 
або частково), внести зміни до цих Правил. Виконавець має право змінити розмір знижки за акцією 
та акційний товар, в разі збільшення вартості однієї унції золоту та/або курсу долару США, в 
порівнянні до вартості унції золоту та/або курсу долару США на перший день періоду дії Акції. Про 
скасування Акції або внесення таких змін до Правил акції Виконавець повідомляє шляхом 
розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.ukrzoloto.eva.ua . 

5.2. Інформування про порядок та умови проведення Акції здійснюється Партнерами, персоналом 
магазинів «EVA», шляхом розміщення цих Правил у Куточку споживача у Місці проведення Акції, на 
веб-сайті: www.ukrzoloto.eva.ua, www.ukrzoloto.ua, www.eva.ua, за телефонами Гарячої лінії 0 800 303 

http://www.ukrzoloto.eva.ua/
http://www.ukrzoloto.eva.ua/
http://www.ukrzoloto.ua/
http://www.eva.ua/


 

  

700 (всі дзвінки у межах України безкоштовні, графік роботи: щоденно з 08:00 до 21:00) та 0 800 75 
92 29 (з 9:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю та з 10:00 до 18:00 у суботу та неділю). 

5.3. Всі суперечки з Учасниками Акції за цією Акцією вирішуються виключно Організатором та/або 
Виконавцем в односторонньому порядку та оскарженню не підлягають. Організатор залишає за 
собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками Акції. 
5.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Акцією у 
разі настання будь-яких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, перелік яких 
регулюється нормами чинного законодавства України), в т.ч. у разі змін чинного законодавства 
України, дією та/або наявністю обставин, що непідвладні контролю з боку Організатора. 
5.5. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнерів 
Акції.  
5.6. Партнери Акції не несуть відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора та 
Виконавця Акції.  
5.7. Усі рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню. 

 

 

 


