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ОФІЦІЙНИМ РЕГЛАМЕНТ 

РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

«Нам 1 рік!» 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рекламну акцію «Нам 1 рік!» (далі - Акція) організовує та проводить ТОВ «Сучасні медтехнології 

«Елітмед». 

1.2. Строк проведення Акції. 
- Акція проводиться з 25.07.2018 по 18.08.2018 включно (далі - Період проведення акції); 

1.3. Акція діє на всій території України за винятком АР Крим, Донецької та Луганської областей. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи - громадяни України, які відповідають наступним 

вимогам: 

- фізичні особи (далі за текстом - Учасники Акції), які в Період проведення Акції оформили замовлення на 

суму 500 (п'ятсот) гривень і більше на купівлю товару в Інтернет-магазині Beautygene.com.ua та сплатили 

його в повному розмірі; 

2.2. Право на участь в Акції, а також - на одержання заохочення не може бути віддано Учасником Акції 

третім особам. 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ 

3.1. Акція полягає в проведенні розіграшу між Учасниками Акції грошових заохочень в порядку і на 

умовах, передбачених цим офіційним регламентом рекламної Акції (далі - Регламент Акції). 

3.2. Починаючи з моменту підтвердження оплати замовлення , особа, яка відповідає вимогам п. 

2.1. цього Регламенту Акції, набуває статусу Учасника Акції. 

4. ФОНД ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЙОГО РОЗІГРАШУ 

4.1. Загальний Фонд грошових заохочень складає 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень та розподіляється 

наступним чином: 

- заохочення 1-ї категорії з номіналом 2 500 (дві тисячі п'ятсот) грн - 1 (одна) шт. 

4.2. Проведення розіграшу заохочень проводиться 20.08.2018 р. за результатами проведення акції. Для 

проведення розіграшу заохочень створюється комісія (далі - Комісія). 

4.3. Розіграші відбудуться у приміщенні ТОВ «Сучасні медтехнології «Елітмед» за адресою: м. Київ, вул. 

Орловська 8/1 у наступному порядку: 

- номери замовлень Учасників Акції заносяться до електронної бази даних, яка використовується 

спеціальною комп'ютерною програмою для визначення переможців; 

- Комісія робить запуск комп'ютерної програми, яка методом випадкового вибору здійснить вибірку 

унікального номеру з бази даних. Результати розіграшу фонду заохочень фіксуються в протоколі Комісії, 

який підписується всіма членами Комісії. 

4.4. Відповідно до протоколу ТОВ «Сучасні медтехнології «Елітмед» сповіщає переможців Акції про 



виграш в телефонному режимі, а також шляхом публікації підсумків. 

5. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ 

5.1. Під заохоченням слід розуміти суму коштів, визначену Регламентом Акції. 

5.2. Заохочення Учаснику зараховується в погашення частини оплати замовлення, оформленого після 

оголошення рішення. 


