
Умови Акції 
 

«Сплачуй з Masterpass » 
 

1. Загальні положення. 

1.1. Організатором Акції «Сплачуй з Masterpass» є ТОВ "АКВАМАРКЕТ СЕРВІС" 

(далі Організатор). 

1.2. Акція проводиться на території Київської, Харківської та Одеської областей. 

1.3. Акція проводиться з 01 березня 2018 року по 1 квітня 2018 року (далі Період 

проведення Акції). 

1.4. Мета проведення рекламної Акції під умовною назвою: «Сплачуй з Masterpass»  - 

надати зручний спосіб оплати товарів в інтернет- замовленнях на сайті Організатора. 

2. Учасники Акції. 

2.1. В Акції можуть брати участь усі нові та існуючі клієнти, які на сайті сплатили  інтернет-

замовлення за допомогою послуги Masterpass OneClick . 

3. Суть і умови акції: 

3.1. Для отримання подарунків Клієнт повинен на сайті компанії https://aquamarket.ua/ru/ 

сплатити  інтернет-замовлення за допомогою Masterpass OneClick . 

3.2. Більше оплат замовлень – більше шансів стати переможцем в Акції. 

4. Умови проведення Акції. 

4.1 Заявкою для участі в Акції  вважається сплачене і отримане інтернет-замовлення Клієнта, 

зроблене з  сайту https://aquamarket.ua/ru/ 

5. Порядок отримання подарунків: 

5.1. Переможці будуть визначені за допомогою сервісу https://www.random.org/ 02 

квітня 2018 року. 

5.2. Головний приз: річний запас артезіанської води. 

5.2.1.Буде визначено одного переможця. 

5.2.2.Протягом місяця може бути замовлено до 4 ( чотирьох) бутлів включно 

артезіанської  води брендів,  визначених Правилами акції. 

5.2.3.Переможцем може бути замовлено до 48 бутлів артезіанської  води брендів,  

визначених Правилами акції,  з дня визначення переможців Акції по 02 квітня 

2019 року включно. 

5.2.4.В акції беруть учать наступні бренди артезіанської води об’єму 18,9 л :  Айсберг, 

Оазис, Таяна, Весна, Срібна, Берегиня, Україночка, Українська Природна, 811 Ефект. 

Додаткові подарунки:  

5.3.1.Помпа Аквамаркет 

5.3.1.1. Буде визначено 30 переможців, які отримають у подарунок 

помпу Аквамаркет. 

5.3.2 .Два бутлі артезіанської води 

5.3.2.1. Буде визначено 20 переможців. 

5.3.2.2. В акції беруть участь наступні бренди артезіанської води об’єму 18,9 л :  

Айсберг, Оазис, Таяна, Весна, Срібна, Берегиня, Україночка, Українська 

Природна, 811 Ефект. 

5.3. Кожен переможець отримує подарунок за акційною ціною 0,01 грн з ПДВ за 1 бутель  / 
помпу з дня оголошення переможців Акції по 02 квітня 2019 року включно . 

5.4. Організатор Акції залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні Подарунка у 

разі виявлення порушень Учасником правил Акції. 

6. Зворотна тара  
6.1 Переможець /-ці зобовязується / -ються надати Організатору  на обмін зворотну тару 
ємністю 18,9 л в належному товарному вигляді, придатному для подальшого 
використання з урахуванням її нормального зносу. 
6.2 У разі відсутності тари на обмін Переможець / -ці зобовязується /-ються для 
Організатора внести заставну вартість за тару в розмірі 135 грн за 1 бутель. 
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6.3. Організатор Акції залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні Подарунка у   разі  

відмови Клієнта надати зворотню тару на обмін або внести заставну вартість в розмірі 135 грн за 

1 бутель. 

6.4. Організатор  не  несе відповідальності, якщо Учасник  не  в змозі отримати  і 

       скористатися Подарунком у зв'язку з відсутністю замовлень в Компанії. 

6.5. Скарги на неотримання учасниками акційної продукції приймаються Організатором до 

розгляду не пізніше 40 (сорока) робочих днів з моменту закінчення Акції. 

7. Інші умови: 

7.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на 

використання наданої  інформації Організатором  Акції з маркетинговою та/чи будь-якою  

іншою метою методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом 

передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, або 

інших матеріалів про нього  з рекламною/маркетинговою  метою у ЗМІ, будь-яких 

друкованих, аудіо-  та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а 

також для надсилання інформації, повідомлень (у 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 також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 

308 Цивільного Кодексу України. 

7.6. Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними 

Правилами. 

7.7. Організатор залишає за собою право змінювати умови, терміни проведення Акції, 

призупиняти / зупиняти проведення Акції. 

7.8. Учасники, що взяли участь у даній Акції, тим самим погоджуються на прийняття участі в 

інтерв’юванні, що проводиться в рекламних цілях та пов’язаному з участю в Акції, прийнятті 

участі в фото-і відеозйомках в рекламних цілях. Додаткове винагородження за участь у 

перелічених вище заходах не виплачується. 

7.9. При виникненні ситуації, в результаті якої можлива неоднозначна трактовка даних 

Правил, а також виникнення  будь-яких спірних питань та/чи питань, що  не 

урегульовані  даними Правилами, рішення приймає Організатор. 

7.10. Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном Call-центру 8877 (дзвінки з 

мобільних телефонів в межах України безкоштовні) та на сайті Організатора Акції 
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