ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Рекламної акції під назвою «Podarunok Kotex»
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції «Podarunok Kotex» (далі — «Акція» або «рекламна Акція») є Товариство з
обмеженою відповідальністю та Іноземними Інвестиціями «Кімберлі-Кларк Україна»,
місцезнаходження: 03680, Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1., код ЄДРПОУ: 21701474 (далі —
«Організатор»).
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІЄВО ЕДЖЕНСІ»,
місцезнаходження: 01042, Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, код ЄДРПОУ: 40301251
(надалі – «Виконавець»).
1.3. Інформаційний партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ», код ЄДРПОУ:
32007740, місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, вул.Володимира Антонович б.6 (надалі –
«Інформаційний партнер»).
1.4. Метою проведення Акції є популяризація продукції під знаком для товарів і послуг «KOTEX»
(надалі – «Продукція») серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та
підвищення споживчого інтересу до такої продукції.
1.5. Строки проведення Акції: з 16 липня 2020 року по 31 липня 2020 року включно (надалі – «строк
проведення Акції»). Акція триває у вказані дати або до закінчення передбаченої Правилами Акції
кількості подарунків.
1.6. Територія проведення Акції (Адресна Програма).
Акція проводиться в Лінії магазинів «EVA» (Єва) Інформаційного партнера на території України, крім
Автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, на
яких державні органи влади України не мають можливість здійснювати свої функції та повноваження,
надалі – «місце проведення Акції». Перелік магазинів «EVA» можна знайти за посиланням:
https://eva.ua/stockists/.
1.7. Участь в Акції – безкоштовна. Акція не є лотереєю і азартною грою, а також не може бути
використана в будь-якій формі азартних ігор.
2. Учасники Акції
2.1.Участь у Акції можуть брати фізичні особи – резиденти України, яким на момент початку
проведення Акції виповнилося 18 років, які проживають на території України та які виконали всі умови
Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»).
2.2. Наступні особи не мають права брати участь в Акції й не будуть визнаватися Учасником:
1) працівники Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри,
батьки);
2) власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Акції, а
також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3) власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
3. Подарунковий фонд Акції
3.1. Подарунковий фонд Акції складають наступні товари в Лінії магазинів «EVA»:
- прокладки Kotex Ultrathin Night – 7 штук в упаковці, що загалом складають 50 000 упаковок;
(надалі разом іменуються як «Подарунок/Подарунки»*).

* Під Подарунком/Подарунками мається на увазі придбання Учасником Акції товару в Лінії магазинів
«Eva» за 1 (одну) гривню на підставі подарункового промо-коду, отриманого Учасником згідно з
умовами цих Правил.
3.2. Подарунковий фонд в Акції є обмеженим та становить зазначену в п. 3.1 кількість Подарунків.
Відповідальність Організатора/Виконавця/Інформаційного партнера Акції не виходить за межі вартості
та кількості Подарунків.
3.3. Оганізатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий фонд Акції або
включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати
місце, Замовник повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 6.1. цих Правил.
3.4. Подарунковий промо-код може бути отриманий та використаний Учасником Акції тільки за умови
виконання всіх вимог цих Правил.
4. Умови участі в Акції
4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, особам, які відповідають вимогам розділу 2 цих Правил,
необхідно протягом строку проведення Акції:
- зайти на офіційний сайт Організатора Акції за адресою: mykotex.com.ua (надалі – «Сайт»);
- перейти на сторінку «Тест» шляхом вибору вікна «Тест»;
- пройти тест, розміщений на сторінці, у період з 16 липня 2020 року по 31 липня 2020 року;
- заповнити анкетну форму.
4.2. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції лише один раз та пройти тест лише один раз
протягом строку проведення Акції.
4.3. Після виконання умов участі в Акції, передбачених цим розділом Правил, кожному з Учасників
надсилається у Viber або на електронну адресу, вказану ним при заповненні анкетної форми,
повідомлення із подарунковим промо-кодом і умовами його використання. Подарунковим промо-кодом
можна скористатися у магазині Eva Інформаційного партнера у період з 16 липня 2020 року по 31 липня
2020 року.
5. Порядок здобуття можливості на отримання Подарунків Акції
5.1. Кожен Учасник Акції, який виконав умови цієї Акції, може претендувати на отримання Подарунків,
передбачених у п. 3.1 цих Правил.
5.2. Всі подарункові промо-коди дійсні й можуть бути використані у період з 16 липня 2020 року по 31
липня 2020 включно.
5.3. Учасники Акції, які отримали подарунковий промо-код мають можливість придбати за 1 гривню
одну упаковку товару, наведеного в розділі 3 Правил, в Лінії магазинів «EVA» Інформаційного
партнера. На один Подарунок можна застосувати лише один промо-код із знижкою.
5.4. Заміна Подарунку Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Подарунок Акції обміну не підлягає.
5.5. Подарунковий промо-код можна використати лише один раз і тільки в одному магазині «EVA»
Інформаційного партнера. Організатор Акції залишає за собою право відмовити Учаснику в отриманні
продукції за 1 гривню у випадку виникнення сумнівів щодо достовірності промо-коду.
5.6 При купівлі продукції за одну гривню покупцю також надається купон на 50% знижку на будь-які
щоденні прокладки Kotex у період з 16.07.2020 р. до 09.08.2020 р., але не більше трьох упаковок

щоденних прокладок Kotex в одному чеку. Кількість купонів обмежено. На кожен чек можна
використати лише один купон. Знижка є одноразовою. Купон вилучається після використання. Купон
поверненню та обміну не підлягає.
5.7. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не несуть жодної відповідальності щодо
подальшого використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість
Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання таких Подарунків Акції.
5.8. Оподаткування вартості Подарунків Акції проводиться відповідно до чинного законодавства
України за встановленою для такого виду доходу ставкою. Дотримання вимог законодавства України
щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Подарунків забезпечується Інформаційним
партнером Акції відповідно до вимог законодавства України.
6. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
6.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Подарунків
здійснюється:
- на сайті mykotex.com.ua;
- за телефоном «гарячої лінії» 0 800 303 700 у період з 16 липня 2020 року по 31 липня 2020 року
включно, з понеділка по п’ятницю. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів (Київстар, МТС,
lifecell) у межах України безкоштовні.
- безпосередньо в магазині «Eva» Інформаційного партнера та на сайті eva.ua в Офіційних правилах
проведення Акціїї.
6.2. Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Виконавцем/
Інформаційним партнером Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення
Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем/ Інформаційним
партнером Акції та оприлюднення на веб-сайті mykotex.com.ua . Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування на веб-сайті mykotex.com.ua та на сайті eva.ua в Офіційних правилах
проведення Акціїї, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до
Правил.
7. Інші умови
7.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе
всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням
Подарунків.
7.2. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч.
інформації щодо контактів з ними та адрес).
7.3. Право на отримання Подарунку мають лише особи, які є Учасниками Акції. Не допускаються з боку
Учасників будь-які дії, операції, угоди, де дарунок буде предметом угоди або засобом платежу.
7.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил
або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. від дотримання порядку та
строку проведення Акції та/або отримання Дарунків та ін.) вважається відмовою Учасника від участі в
Акції та від отримання Подарунку. При цьому така особа не має права на одержання від
Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
7.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не
врегульованих
цими
Правилами,
остаточне
рішення
приймається
Організатором/Виконавцем/Інформаційним партнером Акції відповідно до вимог чинного законодавства

України. При цьому рішення Організатора/Виконавця/Інформаційного партнера Акції є остаточним і
оскарженню не підлягає.
7.6. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки
Інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, в
результаті яких дані Учасників при реєстрації на Сайті не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені,
пошкоджені або викрадені.
7.7. Організатор / Виконавець /Інформаційний партнер не несуть відповідальності за роботу і будь-які
помилки операторів телефонного, поштового зв'язку та кур'єрських служб, пошти, в результаті яких
поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені або пошкоджені при настанні
обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин.
7.8. Організатор / Виконавець/ Інформаційний партнер не несуть відповідальності за неможливість
надання Дарунків Учасникам Акції з будь-яких причин, не залежних від Оганізатора /
Виконавця/Інформаційного партнера , в т.ч., але не виключно, у випадку, якщо контактна адреса, ім'я та
/ або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані невірно. При цьому,
такий Учасник втрачає право на отримання Дарунку.
8. Персональні дані
8.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений з правами, що
стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є
згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем на їх власний розсуд будь-якими способами з
маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України;
8.2. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором/Виконавцем самостійно або може
бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
8.3. Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер не несе жодної відповідальності за захист
персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення,
блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
Так само, Організатор/Виконавець/Інформаційний партнер Акції не несе жодної відповідальності за
порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

