
Умови Акції 

«Купи ручки BIC* та отримай бутель артезіанської води 18,9л в подарунок*» 

1. Загальні положення.
1.1. Організатором Акції є ТОВ "АКВАМАРКЕТ СЕРВІС" (далі Організатор).  
1.2. Акція проводиться на території Києва та передмістя. 
1.3. Акція проводиться з 17 квітня 2018 року по 30 червня 2018 року (далі Період 
проведення Акції). 
2. Суть та умови акції:
2.1. Купуючи одну упаковку ручок BIC Round Stic  0,4мм, 60шт/уп*, Покупець має можливість обрати 
собі у Подарунок один бутель артезіанської води 18,9л ТМ «Айсберг» або ТМ «Оазис», на вибір. 
*під подарунком мається на увазі купівля за 0,01грн
2.1. Кількість куплених упаковок ручок BIC Round Stic 0,4мм, 60шт/уп* рівна кількості акційних 
бутлів води 18,9л, що приймають участь в Акції.  Більше замовлень – більше подарунків. 

3. Зворотна тара
3.1 Покупець /-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.  
3.2 У разі відсутності тари на обмін Покупець / -ці зобовязується /-ються для Організатора внести 
заставну вартість за тару в розмірі 150 грн за 1 бутель.
3.3. 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 150 грн за 1 
бутель. 
 3.4. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати і  скористатися 
Подарунком у зв'язку з відсутністю замовлень в Компанії.  
4. Інші умови:
4.1. 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 ст.ст. 296, 307, 308 
Цивільного Кодексу України.  
4.2. Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними Правилами.  
4.3. Організатор залишає за собою право змінювати умови, терміни проведення Акції, призупиняти 
/ зупиняти проведення Акції.  
4.4. Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном Call-центру 8877 (дзвінки з мобільних 
телефонів в межах України безкоштовні) та на сайті Організатора Акції https://aquamarket.ua  


