Умови Акції «Три бутлі води в подарунок за покупку кулера»
1 Загальні положення
1.1 Організатором Акції «Три бутлі води в подарунок за покупку кулера» є ПрАТ ІДС Аква Сервіс
(далі Організатор).
1.2 Територію проведення Акції уточнюйте в оператора (далі Територія проведення Акції).
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київським часом), далі Період проведення Акції.

1.4 Мета проведення рекламної Акції під умовною назвою «Три бутлі води в подарунок за
покупку кулера» - популяризація обладнання для розливу води серед потенційних та
наявних Клієнтів.
2 Логіка Акції
2.1 Кожна фізична особа при купівлі у організатора Акції кулера для розливу води має
можливість отримати у подарунок 3 (три) бутлі води Аляска за акційною ціною води 1,2 грн.
з ПДВ за 1 бутель.
2.2 Акційні бутлі можуть бути доставлені тільки в одній поставці з кулером. Доставка акційних
бутлів окремо або в складі іншого замовлення заборонена.
2.3 Для отримання подарунку новий клієнт має внести заставну вартість 3-х бутлів у розмірі
визначеному на день купівлі. При розірванні договору поставки, що буде підписаний між
Організатором і Учасником акції, Учаснику за умови повернення їм бутлів у стані,
придатному для подальшого цільового використання, повертається заставна вартість,
сплачена ним за бутлі.
2.4 Якщо діючий клієнт Організатора вніс заставу за 2 бутлі, для того щоб прийняти участь у Акції
він має додатково внести заставну вартість третього бутля. У випадку коли заставна вартість
внесена за 3 бутлі, клієнт додатково вносити нічого не має. При розірванні договору
поставки, що буде підписаний між Організатором і Учасником акції, Учаснику за умови
повернення їм бутлів у стані, придатному для подальшого цільового використання,
повертається заставна вартість, сплачена ним за бутлі.
2.5 Акційна ціна надається клієнту при кожній купівлі кулера у Організатора.
3 Учасники Акції
3.1 Учасником Акції (далі Учасник) може стати будь-який дієздатний громадянин України, який
досяг 18- річного віку.
3.2 В Акції не можуть брати участь члени сім'ї Учасника Акції (чоловік або дружина, прямі
родичі: діти, батьки будь-якого з подружжя).

3.3 Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для отримання бутлів
за акційною ціною. Невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє
відповідного Учасника Акції, який отримав право на отримання акційних бутлів, права на їх
отримання. При цьому Учасник Акції, який не дотримався цих Правил Акції, вважається
таким, що втратив статус Учасника Акції і не має права на одержання від Організатора будьякої компенсації.
3.4 Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасників з Офіційними
правилами Акції, а також за надання Учасником неповних та некоректних контактних та
інших даних, необхідних для отримання акційних бутлів. Своєю участю в Акції Учасник акції
погоджується з цими правилами і зобов'язується їх виконувати.
4 Порядок проведення Акції
4.1 Заявкою на участь в Акції вважається замовлення нового Клієнта, зроблене з сайтів www.ids
- service.com.ua, www.alaska.ua, або за телефонами 0800505888, 0800505889, 5888,
0800505881 або за телефонами регіональних офіційних представництв Організатора.
4.2 Акційними є тільки 3 перших бутлі води Аляска з першою доставкою кулера для води
Клієнту, всі наступні замовлення або бутлі інших брендів продаються за звичайною ціною
(див. на сайті www.ids-service.com.ua, www.alaska.ua в розділі Магазин).
5 Вартість участі
5.1 Участь в акції безкоштовна.
6 Порядок надання акційних бутлів
6.1 Після замовлення води з новим Клієнтом зв'язується оператор Організатора, уточнює його
замовлення, переконується, домовляється про час і дату доставки.
6.2 Доставка замовлених акційних бутлів здійснюється в час, погоджений Клієнтом з
оператором.
6.3 При доставці акційних бутлів новий клієнт повинен надати Організатору інформацію,
необхідну для оформлення договору на поставку води та внесення застави за зворотній тару
(бутлі) у випадку необхідності.
6.4 Організатор Акції залишає за собою право відмовити Клієнту у наданні акційних бутлів у разі
виявлення порушень правил Акції.
6.5 Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати і скористатися
акційними бутлями у зв'язку з відсутністю у нього документів, необхідних для підписання
Договору поставки.
6.6 Скарги на неотримання учасниками акційних бутлів приймаються Організатором до
розгляду не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення Акції.

7 Інші положення
7.1 Участь в Акції означає повне ознайомлення Учасника з цими Правилами та повну і
беззаперечну згоду з умовами цих Правил.
7.2 Беручи участь в Акції, Учасники повністю приймають ці Правила Акції та зобов'язуються їх
виконувати.
7.3 Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання
Організатором наданої інформації, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою
методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім
особам), без будь-яких обмежень по території, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або третьою
особою. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої
інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо
недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації
іншим особам можливе лише на підставах і в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
7.4 При виникненні ситуації, в результаті якої можливе неоднозначне трактування цих Правил,
а також виникненні будь-яких спірних питань, не врегульованих цими Правилами, рішення
приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним і перегляду не підлягає.
7.5 Організатор залишає за собою право змінювати умови, терміни Акції, порядок видачі
акційних бутлів і їх кількість, припиняти, скасовувати проведення Акції.

