Правила Акції «Спробуй 1 бутиль безкоштовно»

1. Загальні положення.
1.1 Організатором Акції «Спробуй 1 бутиль безкоштовно» є ПрАТ ІДС Аква Сервіс (далі
Організатор).
1.2 Акція проводиться на території України (далі Територія проведення Акції).
1.3 Акція проводиться з 1 травня 2016 до 31 грудня 2016 року, (далі Період проведення Акції).
1.4 Мета проведення рекламної Акції під умовною назвою: «Спробуй 1 бутиль безкоштовно» популяризація послуги доставки води серед потенційних Клієнтів.
2. Учасники Акції.
2.1 Взяти участь в Акції мають право фізичні та юридичні особи, які не є клієнтами Організатора
Акції, тобто не отримують товари або послуги від Організатора, в момент проведення Акції,
та здійснюють перше замовлення води у Організатора.
Клієнтами Організатора є особи, які мають підписані і діючі з Організатором на момент проведення Акції
договори поставки. Не буде вважатися новим Клієнтом додаткова точка доставки існуючого клієнта. Не
буде вважатися новим Клієнтом особа, яка вже приймала участь в акції у попередні періоди
2.2 Учасниками Акції не можуть бути наступні особи:
2.2.1. Особи, які є клієнтами Організатора Акції.
2.2.3. Особи, які не виконали умови Акції.
3. Логіка акції.
3.1 Кожен новий клієнт при першому замовленні води має можливість отримати 1 бутиль води
ТМ «Аляска» безкоштовно. Під безкоштовним отриманням мається на увазі можливість
придбання 1 бутля води ТМ «Аляска» за акційною ціною води, що рівна 1,20 грн. з ПДВ.
Для того, щоб придбати 1 бутиль питної води ТМ «Аляска» Учасник Акції в момент
підписання з Організатором Акції Договору поставки води повинен внести в якості
заставної вартості суму в розмірі 135 грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ за бутлі, в яких здійснюється постачання
води. У випадку закінчення терміну дії Договору поставки чи його достроковому розірванні новому
клієнту буде повернуто заставну вартість, сплачену ним, при умові, якщо клієнт поверне Організатору
Акції бутлі з-під води, отримані ним від ПрАТ «ІДС Аква Сервіс», в стані, що дозволяє їх подальше
цільове використання (без механічних пошкоджень, забруднень, сторонніх запахів і речовин).
3.2 Акційна ціна надається Клієнту одноразово і лише на перший замовлений ним бутиль

4. Умови проведення Акції.
4.1 Заявкою на участь в Акції вважається замовлення нового Клієнта, зроблене з сайтів
www.idsservice.com.ua, www.alaska.ua, або за телефонами 0800505888, 0800505889,
0800505881, 0800505887, 0800508882 та/або за телефонами регіональних офіційних
представництв Організатора.
4.2 Акційним є тільки перший бутиль води ТМ «Аляска» у першому замовленні нового Клієнта,
всі наступні замовлення або питна вода інших торгових марок Організатора продаються за
звичайною ціною (див. на сайті www.ids-service.com.ua в розділі ціни).
5. Порядок надання акційних бутлів.
5.1 Після замовлення води з новим Клієнтом зв'язується оператор Організатора, уточнює його
замовлення, переконується, що дана особа не є чинним Клієнтом Організатора,
домовляється про час і дату доставки.
5.2 Доставка замовлених акційних бутлів здійснюється в час, погоджений Клієнтом з
оператором.
5.3 При доставці акційних бутлів Учасник повинен надати Організатору інформацію, необхідну
для оформлення договору на поставку води та внесення заставної вартості за тару (бутлі).

5.4 Організатор Акції залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні акційного бутля у
разі виявлення порушень Учасником правил Акції.
5.5 Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати і скористатися
акційним бутлем у зв'язку з відсутністю у нього документів, необхідних для підписання
Договору поставки.
5.6 Скарги на неотримання учасниками акційних бутлів приймаються Організатором до
розгляду не пізніше 40 (сорока) робочих днів з моменту закінчення Акції.
6. Інші умови.
6.1 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 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.
6.2 Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними
правилами. 6.3. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення
Акції, призупиняти, зупиняти проведення Акції.
6.4.
Учасники, що погодились на отримання Подарунків, 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, що проводяться в рекламних цілях. Додаткове
винагородження за участь у перелічених вище заходах не виплачується.
6.5.
При виникненні ситуації, в результаті котрої можлива неоднозначна трактовка даних
Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не урегульовані даними
Правилами, рішення приймає Організатор.
6.6.
Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном Call-центру 0 800 505 888 (дзвінки
зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні) та на сайтах Організатора
Акції www.ids-service.com.ua і www.alaska.ua

