Офіційні умови Акції «Приведи друга»
1. Організатором та Виконавцем Акції є ПрАТ «ІДС Аква Сервіс». Адреса: Україна, Львівська обл., м.Моршин,
вул.Геологів, 12а
2. Період проведення Акції: 01.01.2016 – 31.12.2016
3. Територія проведення акції – територія України, де здійснюється доставка води представництвами
Організатора Акції
4. Терміни
НОВИЙ Клієнт - клієнт, який раніше не користувався послугами Організатора Акції
ДІЮЧИЙ клієнт - клієнт, у якого укладено договір на доставку води з Організатором Акції
5. Учасники Акції
В Акції можуть брати участь усі нові та існуючі клієнти, які виконали умови даних Правил
6. Умови Акції:
6.1. Діючий клієнт товариства, за рекомендацією якого прийшов новий клієнт, отримує одноразово за кожного
нового клієнта 1 бутель води ТМ Аляска за ціною 1,20 грн. з ПДВ
6.2. Новий клієнт, що прийшов на умовах даної акції, має право замовити перший бутель води ТМ Аляска за
ціною 1,20 грн. з ПДВ за бутель
7. Доставка здійснюється представниками Організатора Акції
8. НОВИЙ Клієнт повинен внести заставу за тару на загальних умовах Організатора Акції
9. Детальні умови Акція можна дізнатися за телефоном 0800 505 888 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів
України), на сайті http://www.alaska.ua/ та http://www.ids-service.com.ua/
10. 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. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
12. Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними правилами.
13. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, призупиняти, зупиняти
проведення Акції.
14. Клієнти, що прийняли участь в 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,
що проводяться в рекламних цілях. Додаткове винагородження за участь у перелічених вище заходах не
виплачується.
15. 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.
16. 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 http://www.alaska.ua/
та http://www.ids-service.com.ua/

