Офіційні правила проведення Акції
Замовником, організатором та виконавцем
Вода»(надалі - «Організатор»)

Акції під

умовною назвою «Подбай про близьких» є ТОВ «Чиста

Територія проведення Акції : м. Київ та Київська область в радіусі 50 км від столиці. Деталі уточнюйте в оператора.
1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1. Взяти участь в Акції мають право особи, які є клієнтами Організатора, тобто мають підписані і діючі на момент
проведення Акції договори поставки води або договори оферти (надалі - «Учасники»)
1.2. Учасниками Акції не можуть бути наступні особи:
1.2.1. Особи, які не є клієнтами Організатора.
1.2.2. Співробітники Організатора та члени їх родин.
1.2.3. Юридичні особи.
1.2.4 Співробітники корпоративних клієнтів з спеціальними ціновими пропозиціями.
1.2.5. Особи, які не виконали умови Акції.
2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція триває з 01.05.2020 по 31.12.2020.
2.2. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі Подарунків та їх
перелік, призупиняти, зупиняти проведення Акції.
3.УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
3.1. Для участі в Акції Учасник повинен повідомити оператора про бажання замовити воду ТМ «CLEARWATER» для
своїх близьких.
3.2. Вказати для якого саме договору необхідно відкрити нову адресу доставки.
3.3. Вказати бажану кількість бутлів для першої доставки на додаткову адресу та бажаний інтервал часу доставки.
3.4. Вказати спосіб оплати (оплата за основною адресою або ж окремо за кожною адресою)
3.4. Замовляти воду за основною адресою не рідше, ніж 1 раз на 2 місяці.
4. ПОДАРУНКИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ
4.1. Подарунками в даній Акції є:
4.1.1 Один бутель 18,9 л питної води ТМ «CLEARWATER» на одну додаткову адресу.
Умови використання та повернення зворотної тари передбачені в договорі поставки води за основною адресою.
4.1.2. якщо Учасником додана більше, ніж одна адреса, Учасник отримує право на отримання подарунку з розрахунку:
один бутель води – для однієї додаткової адреси.
4.1.3. Єдина вартість однієї бутилі води 18,9 л. для основної та додаткової адреси.
4.2. Можливість сплачувати за всі додаткові адреси централізовано – за основною адресою.
4.3. Організатор залишає за собою право змінювати вартість води.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації
Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою. Організатор гарантує , що методи використання даної
інформації не порушують чинного законодавства України (у т. ч. у випадку передачі третім особам), зокрема на
безоплатне використання імені Учасника, прізвища, або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою
метою у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі 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.
5.2. Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними правилами.
5.3. При виникненні ситуації, в результаті котрої можлива неоднозначне тлумачення даних Правил, а також
виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не врегульовані даними Правилами, рішення приймає
Організатор.
5.5. Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном Call-центру (044) 391 30 30 та сайті Організатора Акції
www.clearwater.ua
5.6. Учасник не може одночасно брати участь у цій Акції та в інших Акціях Організатора, які дають йому право на
отримання бутлів води в подарунок (окрім Акції «Приведи друга»). Під подарунком в даному випадку розуміється
право Учасника придбати воду Організатора по знижених (акційних) цінах.

