Офіційні Правила Акції «Твоя персональна знижка»
1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції «Твоя персональна знижка» (надалі – «Акція») є ТОВ «Клевер Сторс»
м.Луцьк, пр-т. Волі.42, офіс 319 (надалі – «Організатор»).
1.2. Акція триває з 17.12.2018 до 31.03.2018 з можливістю продовження (надалі – «акційний період»)
у маркетах «Сім23» з відповідною позначкою за адресами:
Місто
Луцьк

Адреса

Луцьк

пр. Волі,42

Луцьк

пр. Грушевського, 31

Луцьк

вул. Ковельська,2

Ківерці

вул.Чкалова,24а

Луцьк

вул. Винниченка,51

Ківерці

вул. Соборна,23

Луцьк

вул.Винниченка.,23

Луцьк

вул.Лесі Українки,67

Луцьк

пр.Волі,4

Луцьк

вул. Ковельська,54

Луцьк

вул.Рівненська,105

Луцьк

пр.Перемоги,12

Рожище

вул.Незалежності,1

Луцьк

пр. Волі,15

Луцьк

вул. Федорова,5

Рівне

вул. Чорновола,41

Рівне

вул. Коперніка,40а

Рівне

пр. Миру,14

Рівне

вул. Крушельницької, 62а

Рівне

вул. Київська,17

Рівне

пр. Соборна,16

Львів

пр.Червоної Калини 109

Львів

вул. Шолом-Алейхема 1

Львів

вул. Юнаківа 9б

Львів

вул. Пулюя,6

Тернопіль

вул. Грушевського 5

Тернопіль

пл. Героїв Євромайдану 6а

Тернопіль

пр. Степана Бандери 4

Тернопіль

вул. Руська,54

Тернопіль

вул.Шептицького,5

Тернопіль

вул. Б.Хмельницького,20

Тернопіль

вул.Пушкіна,5

Тернопіль

вул. Руська,26

Примітка

Пр. Соборності,38б

2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути особи (надалі – «Учасники Акції»), які здійснили покупку
термогорнятка «Сім23» у акційних локаціях протягом акційного періоду.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
3. Умови участі в Акції та Акційний період
3.1. Акція триває з 17.12.2018 по 31.03.2019 р з можливістю продовження.
3.2. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п.2.1 даних Правил і
бажає отримати Заохочення Акції необхідно:
3.2.1. Протягом періоду проведення Акції придбати в акційній локації брендоване термогорнятко
«Сім23»
3.2.2. Знижка 33% від продажної ціни надається на будь-який готовий гарячий напій (крім гарячого
шоколаду, капучино «Французька ваніль» та «Irish cream»), налитий у брендоване термогорнятко. Не
дозволяється наливання напою зі знижкою у паперовий стакан.
3.2.3 Для отримання знижки учасник акції надає пусте термогорнятко для сканування касиру перед
покупкою гарячого напою.
3.2.4 Знижка не діє під час акцій «Ранкова кава» та «Добрий ранок» та на товар в сетах. Знижки не
додаються.
4. Інформування про умови Акції.
4.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення
офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті www.sim23.ua, на інформаційних матеріалах у торговому
залі та у соцмережах Facebook та Instagram
4.2. Розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції на рекламних матеріалах, що
розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.
5. Обмеження
5.1. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається.
5.2. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, вказаних у даних Правилах.
5.3. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочень Учасникам Акції після їх одержання,
та за неможливість Учасником Акції та/або скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин.
5.4. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії
будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організаторів Акції обставини.
5.5. Отримання Заохочень допускається лише особами, які є Учасниками Акції. Не допускається будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення
буде предметом угоди або засобом платежу.
5.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не
врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства
України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає
6. Інші умови
6.1. Додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою отримання знижки на акційний товар.
6.2. Приймаючи участь в Акції тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами і свою повну
та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих
Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при
цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
6.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або
доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо
інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

