«ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
під умовною назвою «Перевір рівень вітаміну D зі знижкою 50%» (надалі – «Акція»)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організатором Акції є: Представництво «Юніфарм, ІНК.» (юридична адреса: 01601, м.
Київ, вул. Мечникова, 3; поштова адреса: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13, вхід 4А, 3 пов. (оф.4А/31),
іменоване надалі «Організатор».
1.2. Партнером Акції є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінево Україна»
(юридична адреса: 04214, м. Київ, вул. Північна 2/58-А), іменоване надалі «Партнер».
2. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
2.1. Основною метою проведення Акції є популяризація знаків для товарів та послуг Організатора
та Партнера Акції, досягнення соціального ефекту шляхом привернення уваги суспільства до
важливості виявлення дефіциту вітаміну D3, усунення дефіцитного стану, а також його належної
профілактики.
2.2. Також метою Акції є залучення уваги споживачів на території України до дієтичної добавки
Детрімакс, що реалізується на Території проведення Акції, як цей термін визначено далі.
2.3. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Правил Акції на сайті
www.detrimax.com.ua (надалі – «Сайт»).
Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці
Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3. ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРИТОРІЯ (МІСЦЕ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція триває з 17 лютого 2018 року до 01 вересня 2018 року включно (надалі – «Період дії
Акції»). Строк дії Акції може бути змінено Організатором або Партнером Акції.
3.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком території Автономної Республіки
Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, де введений особливий порядок місцевого
самоврядування (надалі – «Територія проведення Акції»).
4. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ
4.1. До участі в Акції допускаються повнолітні дієздатні особи – громадяни України (надалі –
«Учасники»).
4.2. Неповнолітні особи мають право брати участь в Акції тільки за згодою своїх законних
повнолітніх представників, відповідно до чинного законодавства України. Організатор та/або Партнер
Акції не зобов’язані перевіряти дієздатність Учасників Акції.
4.3. Особи, які не відповідають цим критеріям, не визнаються Учасниками Акції і не мають права
брати в ній участь.
4.4. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції.
5. ФОНД АКЦІЇ
5.1. За умови виконання Учасником Акції п.п. 6.1.-6.3. цих Правил такий Учасник здобуває
право на отримання Спеціальної пропозиції від Партнера Акції, а саме – отримання знижки 50 % на
послугу 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D (код послуги 1228) (надалі-Спеціальна пропозиція).
Спеціальна пропозиція не розповсюджується на наступні послуги: взяття крові одноразовими
системами (код послуги 6001); взяття крові одноразовими системами (діти до 5 років) (код послуги
6002).
Дана Спеціальна пропозиції не діє у відділеннях діагностичного центру Партнера, адреси яких
на сайті Партнера - https://www.synevo.ua позначені зірочкою (*).
5.2. Строк дії Спеціальної пропозиції–з 17 лютого 2018 року до 01 жовтня 2018 року включно.
5.3. Повна звичайна ціна послуги 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D (код послуги 1228) розміщена
на сайті Партнера Акції https://www.synevo.ua.
5.4. Грошова компенсація чи будь-які інші блага чи винагорода Учасникам Акції не
надаватимуться за жодних умов.
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5.5. Організатор не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання
Учасниками Акції отриманої Спеціальної пропозиції, за неможливість учасниками Акції скористатися
такою Спеціальною пропозицією, з будь-яких причин, за порядок надання медичної послуги Партнером
Акції,.
6. ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА МЕХАНІКА АКЦІЇ
6.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учасник Акції, який відповідає вимогам цих Правил,
повинен перейти на сайт за наступним гіперсиланням http://detrimax.com.ua та дотримуючись вказівок,
зазначених на Сайті, оформити он-лайн замовлення на отримання Спеціальної пропозиції. Особа, яка
оформила он-лайн замовлення на Спеціальну пропозицію, отримує SMS повідомлення із кодом
замовлення.
6.2. Для того, щоб отримати Спеціальну пропозицію, Учасник Акції, який виконав вимоги п. 6.1.
даних правил, повинен пред’явити код замовлення під час візиту до відділення діагностичного центру
Партнера.
6.3. Одна особа може отримати з метою особистого використання необмежену кількість купонів
протягом Періоду дії Акції. Один купон може бути використаний лише один раз.
6.4. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Акції
купона на знижку з причин, незалежних від волі Організатора Акції.
6.5. Будь-який з Учасників Акції може бути усунутий від участі в Акції, у випадку виникнення
обґрунтованих сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або встановлення
факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил.
7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
7.1. Під час проведення Акції збір персональних даних Організатором Акції не проводиться.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Організатор, Партнер не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин,
таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що можуть мати місце на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з їх
боку обставини.
8.2. Факт участі в цій Акції (отримання Учасником купона у порядку, визначеному цими
Правилами) означає ознайомлення і повну згоду Учасника з цими Правилами та зобов’язання
дотримуватися та виконувати ці Правила при участі в Акції.
8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції та
оскарженню не підлягає.
8.4. Організатор Акції має право в односторонньому порядку вносити будь-які зміни та/або
доповнення в ці Правила, у тому числі змінювати Період дії Акції, шляхом розміщення зміни та/або
доповнення на Сайті.
8.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції,
Організатор та Партнер мають право залучати будь-яких третіх осіб, залишаючись відповідальними за
їх дії чи бездіяльність.
8.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх
розміщення на Сайті».
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