Офіційні Правила
участі у рекламно-маркетинговому заході
«ЗНИЖКА 25% НА ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ»
(далі –Акція)

1. Загальні положення
Організатор Акції: ТОВ «НП ЛОГІСТИК», Код ЄДРПОУ 39709972.
Партнер Акції: ТОВ «НОВА ПОШТА», Код ЄДРПОУ: 31316718.
Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2.
Учасники Акції
2.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи-підприємці та юридичні особи
із обсягом замовлень від 100 шт/день, які протягом дії Акції є клієнтами* Партнера Акції
та які станом на початок дії Акції не є клієнтами** Організатора Акції.
2.2. Учасниками Акції вважаються особи, які виконали умови, необхідні для
участі в Акції, що зазначені в цих Офіційних правилах (далі – Правила), які відповідають
вимогам, передбаченим в п.2.1. Правил і пройдуть активацію (п. 4.2. Правил) (далі –
Учасник або Учасники).
2.3. Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма
умовами цих Правил.
2.4. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи,
незалежно від виконання ними умов цих Правил:

особи, яким на момент участі у Акції не виповнилось 18 років;

особи, що не є клієнтами** Партнера Акції станом на початок її дії;

фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які станом на початок дії Акції
є діючими* клієнтами Організатора Акції;

фізичні особи.

3.
Тривалість Акції та місце її проведення
3.1. Акція проводиться з 01 липня 2020 року 09 годин 01 хвилин за Київським
часом до 30 жовтня 2020 року до 18 години 00 хвилин за Київським часом.
3.2. Акція проводиться на всій території України, за виключенням АР Крим та
тимчасово окупованих територій.

4.
Умови проведення Акції
4.1. Акція поширюється на послуги зберігання товарів в коробах та/або в штуках,
які в стандартному порядку надаються Організатором Акції.
4.2. Активація Учасника здійснюється в момент підписання ним Договору про
надання послуг з Організатором Акції терміном не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців
в період дії Акції (далі - Договір).
4.3. Фонд заохочень Акції.
4.3.1. Усі Учасники отримують заохочення від Організатора Акції (далі –
Заохочення).
4.3.2. Заохочення полягає в отриманні Учасником знижки на послуги
зберігання товарів в коробах та/або в штуках, що розміщуються у комірці/комірках на
складі Організатора Акції у розмірі 25% від стандартної її вартості. Термін дії Заохочення
– протягом 6 (шести) місяців з моменту підписання Договору. Факт отримання Заохочення
фіксується в умовах Договору (п.4.2.) у вигляді зазначення відповідної зниженої вартості
на послуги зберігання товарів в коробах та/або в штуках.
4.3.3. Заохочення поширюється виключно на вартість послуги зберігання
товарів в коробах та/або в штуках у комірці/комірках на складі Організатора Акції та не
поширюється на:
послуги зберігання товарів в палетах на складі Організатора Акції;
послуги зберігання товарів в коробах та/або в штуках, що
розміщуються не у комірці/комірках на складі Організатора Акції;
інші послуги Організатора Акції;
вартість тари, в якій зберігаються товари у комірці на складі
Організатора Акції.
Перелік та типи комірок, призначених для зберігання товарів в коробах та/або в штуках,
на складі Організатора Акції, розміщено на офіційному сайті Організатора Акції за
посиланням np-logistic.com.ua/zberigannya.
4.3.4. Учасник не має права на:
заміну Заохочення грошовим еквівалентом або іншим благом;
передачу Заохочення іншій особі.
4.3.5. Отримання Заохочень допускається лише особами, які отримали на
них право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими
Правилами.

5. Інші положення
5.1.
Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну згоду
Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником цих Правил або його відмова
від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції.
5.2. Організатор Акції має право:

-відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови
участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
-відмовити у отриманні Заохочення Учаснику, який не виконав умови, необхідні для
отримання такого Заохочення, згідно цих Правил.
5.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції.
5.4. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися
так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними
вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим
втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною,
неконтрольованою Організатором/Партнером Акції, яка спотворює або втручається у
виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції
може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити
проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які її результати.
5.5. Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового
виконання цих Правил.
5.6. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
5.7. Інформування щодо умов Акції:
-на офіційному сайті Організатора Акції np-logistic.com.ua
-за телефоном гарячої лінії Організатора Акції 0 800 505 220 (дзвінки безкоштовні з
усіх телефонів на території України).

* мають діючий укладений договір на обслуговування
** не мають діючий укладений договір на обслуговування

