
Правила конкурсу «Дощ призів від Galeco 2020» 

 Приєднавшись до Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився із 

цими Правилами і приймає їх умови в повному обсязі. 

 

1. Виконавець Акції  

 

1.1. Виконавцем та організатором Акції є ТОВ «Галеко», місцезнаходження 

виконавця: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, буд.367, оф. 228. ЄДРПОУ 

36760858 ІПН 367608509026, іменоване надалі «Організатор».  

 

2. Загальні положення  

2.1.Акція проводиться на умовах, встановлених цими Правилами. 

2.2. Акція має характер конкурсу, що полягає у придбанні якомога більшої 

кількості продуктів торгової марки Galeco з 01 червня 2020 року та протягом 

періоду рекламних дій.  

2.3. Акція проводиться на території України. 

2.4. Акція не поєднується з іншими рекламними акціями або конкурсами, 

організованими Організатором. 

2.5. Акція спрямована на необмежену кількість учасників. 

2.6. Організатор заявляє, що Акція не є азартною грою, лотереєю, взаємною 

ставкою, рекламною лотереєю. Організатор Акції не отримує винагороду від 

Учасників Акції за їхню участь в Акції. 

 

3. Тривалість Акції 

3.1. Період проведення Акції з 01 червня по 12 грудня 2020 року.  

3.2. Приріст Оборотів продаж продукції торгової марки Galeco 

рахуватимуться за період акції з 01.06.-12.12.2020 року, відносно аналогічного 

періоду за 2019 рік. 

4. Участь у Акції 

4.1. Учасниками акції можуть бути - суб’єкти, які відповідають наступним 

умовам встановленим даними Правилами Акції: 

1) регіональні дилери, партнери, оптові клієнти компанії ТОВ «Галеко» 

(компанії і фізичні особи – підприємці), які почали співпрацювати з ТОВ 

«Галеко» не пізніше 01 червня 2019 року, що реалізують продукцію компанії; 

 



 

2)  запрошені організатором регіональні дилери компанії ТОВ «Галеко; 

 

5.Статус Учасника Акції: 

 5.1. Набути статус  Учасника Акції оптовикам, партнерам, дилерам та  новим 

клієнтам компанії  Galeco  можна наступним способом: 

• Купити водостічні системи компанії «Galeco»:  Galeco PVC, Galeco 

PVC², Galeco STAL , Galeco STAL², Galeco LUXOCYNK, прихованої 

системи Galeco BEZOKAPOWY, для плоских покрівель FLAT 

ROOFS, декоративного софіту Galeco NOVA, у компанії ТзОВ 

«Галеко» або  у дилерів на території України,  і в якої приріст оборотів 

продажів становитиме не менше ніж зазначено в пункті 7.2. 

• Подати заявку на участь у акції на електронну скриньку Організатора не 

пізніше 30 червня 2020 року. Електронна скринька:  

Oksana.romanets@galeco.com.ua . 

6. Продукція, що включена в Акцію конкурсу  

6.1. Водостічні системи ТзОВ «Галеко»: 

                            Водостічні системи Galeco PVC; 

Водостічні системи Galeco PVC²; 

Водостічні системи Galeco STAL; 

Водостічні системи Galeco STAL²; 

Водостічні системи Galeco LUXOCYNK; 

Водостічні системи Galeco BEZOKAPOWY, 

                            Водостічні системи FLAT ROOFS; 

                            Декоративний софіт Galeco NOVA. 

 

7.  Умови Акції: 

 

7.1. Учасник з найбільшим приростом обороту продаж в гривнях за період 

зазначений у пункті 3.2., за реалізацію товарів торгової марки Galeco, буде 

обраним переможцем Акції.  

7.2. Мінімальний приріст обороту за реалізацію товарів торгової марки Galeco 

становить 200 000 гривень, відносно аналогічного періоду за 2019 рік.  

7.3. Призовий фонд Акції: 



- за перше місце: електровелосипед в кількості 1 (одна) штука; 

- друге місце: електросамокат в кількості 1 (одна) штука; 

- третє місце: гіроскутер в кількості 1 (одна) штука. 

7.4. Призовий фонд Акції обмежений і складає зазначену в п.7.3. кількість.  

7.5. Відповідальність Організатора щодо видачі призів обмежена виключно 

вищезгаданим кількістю призів. 

 7.6. Зовнішній вигляд Призів (розмір, колір), зазначених на рекламних 

матеріалах, які будуть поширюватись протягом Акційного Періоду, може 

відрізнятись від зовнішнього вигляду реальних Призів.  

7.7. Заміна призів Акції будь-яким іншим благом не допускається.  

7.8. Під отриманням подарунку розуміється придбання сертифікату на 

покупку  телевізора, ноутбука за 1 грн. 

 

 8. Правила отримання нагород 

 

 8.1. Після завершення Акції п.3.1. організатор підведе підсумки приросту 

продажів Учасників і проінформує їх про зароблену нагороду. 

8.2. Учасникам до дати зазначеної у пункті 3.1. потрібно погасити 

протерміновану заборгованість з оплати Організатору в наслідок придбання 

Продукту/ Продуктів ТзОВ «Галеко» в цілому. 

8.3. Перелік переможців  буде розміщений на сайті www.galeco.com.ua у 

розділі «Новини»  через 2 тижні після завершення акції. 

8.4. Отримання нагороди Учасник засвідчує своїм підписом та печаткою. 

8.5. 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 будь-якої компенсації. 

8.6. У разі неможливості або відмови Учасника отримати заохочення 

Виконавець матиме право розпоряджатися цим заохоченням на власний 

розсуд. 

8.7. Організатор не несе відповідальності щодо використання заохочень після 

їх одержання Учасниками. 

8.8. Організатор залишає за собою право змінювати строки та умови 

проведення Акції. 

8.9. Також, беручи участь у Акції, Учасник дає згоду на отримання надалі на 

його телефон та адресу електронної пошти новин та інших інформаційних 

повідомлень від Виконавця. 

http://www.galeco.com.ua/


 

 

9. Інші умови 

 

9.1. Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками 

інформації щодо контактів з ними. 

9.2. Всі заохочення  обміну та поверненню не підлягають. 

9.3. Для питань, претензій і пропозицій звертатися до Виконавця за телефоном: 

+38 067 675 57 04 у робочі дні з 09.00-18.00, або за адресою електронної 

пошти: oksana.romanets@galeco.com.ua, з 29 травня 2020 року по 12 грудня  

2020 року. 

9.4. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.  

9.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення 

цих Офіційних правил Акції, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними 

правилами, остаточне рішення приймається Організатором  Акції відповідно 

до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора 

Рекламної Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.6. Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними заохочення, 

передбаченого умовами Рекламної Акції, їх особисті дані, які були надані 

Організатору, а також фіксація самого процесу надання заохочення, можуть 

використовуватися у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової 

спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином Учаснику не 

оплачується. 

9.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту 

початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору 

його Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 

Закону України «Про захист персональних даних». 

9.8. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних 

даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу 

до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення 

персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як 
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Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб 

в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних. 

Учасника з розміщення таких персональних даних. 


