Офіційні правила Акції «Весна з Galeco»
1. Виконавець Акції
1.1. Виконавцем та організатором акції є ТзОВ «Галеко», Місцезнаходження виконавця:
79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд.367, оф.217а. ЄДРПОУ 36760858 ІПН 367608509026,
іменоване надалі «Організатор».
2. Тривалість Акції
2.1. Загальний період проведення Акції: з 1 березня 2015 року по 30 квітня 2015 року
включно (далі – Період проведення Акції).
I етап – 1 березня 2015 року по 31 березня 2015 року
II етап – 1 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року
Нагородження учасників – 1 травня 2015 по 13 травня 2015 року
3. Територія проведення Акції
3.1. Акція проводиться на території України .
4. Участь у Акції
4.1. Програма спрямована на дилерів, компанії і фізичних осіб - підприємців, що реалізують
продукцію: Елементи водостічних системи Galeco ПВХ Galeco Сталь , Galeco Декор, Galeco
BEZOKAPOWY .
4.1. У Акції можуть брати участь усі дилери які на момент початку акції 01.03.2015 не мають
заборгованостей перед ТзОВ «Галеко» та оформили заявку на участь в акції до 01.03.2015р
5. Статус Учасника
5.1. Набути статусу Учасника Акції зацікавлений – дилер може наступним способом:
• Оформити заявку на участь в акції (бланк заявки міститься у додатку) та надіслати її на
електронну адресу ТзОВ «Галеко»: anastasiia.kmets@galeco.com.ua не пізніше як 23 години
59 хвилин 28.02.2015
5.2 В разі успішної реєстрації дилер отримує у відповідь повідомлення про те, що він
зареєстрований для участі в акції.
6. Продукція, включена до Акції
6.1. До Акції включені усі товари які пропонує ТзОВ «Галеко»
7 Умови акції:
7.1. I етап – 1 березня 2015 року по 31 березня 2015 року
Покупка товару у ТзОВ «Галеко» на суму в гривнях, еквівалентну 800Є згідно з курсом
продажу
встановленому
на
міжбанківському
Українському
ринку
(http://minfin.com.ua/currency/mb/archive/eur/) на момент закриття дня, що передував дню
оформлення Рахунку на оплату замовлення (сума включає знижку на товар)
7.2. Умови першого етапу акції вважаються виконані
коли зберігаються умови
взаєморозрахунків згідно договорів між компанією «Галеко» та її дилерами, та на дату
31.03.15 немає заборгованості перед ТзОВ «Галеко»
7.3. II етап – 1 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року
Учасники, які виконали умови першого етапу, переходять у другий етап. Покупка товару у
ТзОВ «Галеко» на суму в гривнях, еквівалентну -1500 Є згідно з курсом продажу

встановленому
на
міжбанківському
Українському
ринку
(http://minfin.com.ua/currency/mb/archive/eur/) на момент закриття дня, що передував дню
оформлення Рахунку на оплату замовлення (сума включає знижку на товар)
7.4. Умови другого етапу акції вважаються виконані
коли зберігаються умови
взаєморозрахунків згідно договорів між компанією «Галеко» та її дилерами, та на дату
31.03.15 немає заборгованості перед ТзОВ «Галеко»
8. Визначення переможців
8.1. Визначення переможців акції, які отримають право на отримання заохочень,
здійснюється комісією організатора, відбудеться не пізніше 13 травня 2015 року шляхом
випадкового комп’ютерного вибору серед компаній дилерів які успішно пройшли два етапи
акції за допомогою програми random.org
8.2. Результат визначення переможців розіграшу, які здобули право на отримання
заохочення, затверджується комісією Організатора Акції протягом 2 робочих днів з моменту
проведення процедури визначення переможців.
8.3. Перелік переможців буде розміщений на сайті www.galeco.com.ua. у розділі «Новини»
не пізніше 13 травня 2015 року.
8.4. Переможець акції отримує подарунковий сертифікат на придбання будь-якого товару на
суму 5000,00 грн у магазині професійного інструменту та витратних матеріалів «Квітка» м.
Львів , вул. Промислова,47а www.kwitka.com.ua
8.5 Другий та третій дилери відповідно до випадкового комп’ютерного вибору отримують
подарункові сертифікати на придбання будь-якого товару на суму 2000,00 грн у магазині
професійного інструменту та витратних матеріалів «Квітка» м. Львів , вул. Промислова,47,а
www.kwitka.com.ua
8.6. Всі учасники акції, які проходять перший етап акції, отримують заохочувальний приз.
8.7. Зобов’язання з урегулювання претензій з боку Учасників та зі сплати податків несе
Виконавець.
8.8. У випадку, якщо Учасник Акції з певних причин, не залежних від Виконавця, не має
можливості одержати заохочення, він не має права на одержання від Виконавця Акції будьякої компенсації.
8.9. У разі неможливості або відмови Учасника отримати заохочення Виконавець матиме
право розпоряджатися цим заохоченням на власний розсуд.
8.11. Організатор не несе відповідальності щодо використання заохочення після їх
одержання Учасниками.
8.12. Організатор залишає за собою право змінювати строки та умови проведення Акції.
9. Надання інформації
9.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно надати Оформити заявку на участь в акції (бланк
заявки міститься у додатку) та надіслати її на електронну адресу компанії:
anastasiia.kmets@galeco.com.ua не пізніше як 23 години 59 хвилин 28.02.2015
9.2. Виконавець гарантує, що під час збирання і подальшого використання отриманої
інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо
охорони інформації .
9.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує свою згоду на використання наданої
інформації Виконавцем з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не
суперечать чинному законодавству України . Оформивши заявку на участь в Акції Учасник
відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» надає

Організатору/Виконавцю однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних
даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що стосується проведення Акції, з
метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративноправових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також
підтверджує, що отримав повідомлення про включення
персональних даних до бази
персональних даних іншої Сторони, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта
персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а
також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. Сторони зобов′язуються
забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи
забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного
доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно
з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Також, беручи участь у Акції, Учасник дає згоду на отримання надалі на його телефон
або адресу електронної пошти новин та інших інформаційних повідомлень від Виконавця.
10. Інші умови
10.1. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації
щодо контактів з ними.
10.2. Всі заохочення обміну та поверненню не підлягають.
10.3. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Виконавця за телефоном: (032) 29507-26 у робочі дні з 10.00-18.00, або за адресою електронної пошти:
anastasiia.kmets@galeco.com.ua, з 1 березня 2015 року по 30 квітня 2015 року.
10.4. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та
зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.
10.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

