
Офіційні умови акції «Новорічний старт» 

1. Організаторами рекламно-маркетингової акції «Новорічний старт» (далі - «Акція») є 

ТОВ «ДоброградІнвест» і фізичне лице Орищин Ірина Василівна (далі - «Організатори», а 

кожен окремо - «Організатор»). 

2. Партнер Акції - магазин будівельних матеріалів «Рулетка», який знаходиться за 

адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Піонерська, 12, в 

особі фізичного лиця - підприємця Бадиляки Наталії Володимирівни (далі - «Партнер 

Акції»). 

3. Термін проведення акції: з 1 по 31 грудня 2015 року. 

4. Учасниками Акції (далі - «Учасник») можуть бути громадяни України, а також 

громадяни інших країн, які на законних підставах перебувають на території України, яким 

на момент проведення Акції виповнилося 18 років, мають повну право- і дієздатність, 

виконали умови проведення Акції. 

5. Предметом Акції є сертифікат, вартістю 1 грн. Сертифікат дає право Учаснику 

придбати товар у Партнера Акції на суму 10 000 грн. (Номінал сертифіката). Під товаром 

мається на увазі наступне: сипучі суміші, будівельна хімія, електрика, кріплення, фарби, 

системи для очищення води, сантехніка, системи опалення, гіпсокартон та його 

комплектуючі, вхідні двері. 

Список товарів, що приймають участь в Акції, може змінюватися за рішенням 

Організаторів Акції. 

6. Термін дії сертифіката: з 1 січня по 31 грудня 2016 року. У разі невикористання 

сертифіката в цей термін, сертифікат вважається недійсним. 

7. Для участі в Акції Учасник, в період проведення Акції, повинен отримати майнові 

права (укласти договір купівлі-продажу майнових прав) у Організаторів Акції на об'єкт 

нерухомості в ЖК «Піонерський Квартал» або в ЖК «Сакура», на умовах 100% оплати 

вартості майнових прав одним платежем. Акція не набирає чинності у разі підписання 

договору завдатку, попереднього договору, договору бронювання і т.д. 

8. Умови Акції не вступають в силу у разі надання Організаторами Учасникам Акції 

інших знижок на покупку майнових прав на об'єкти нерухомості. 

9. У момент пред'явлення сертифіката Партнеру Акції, учасник повинен надати копію 

договору купівлі-продажу майнових прав на об'єкт нерухомості, укладений з 

Організатором Акції. У разі виникнення у Партнера Акції сумнівів щодо особи Учасника 

та/або автентичності договору купівлі-продажу майнових прав на об'єкт нерухомості, 

Партнер Акції має право не надавати Учаснику можливість придбання товару до моменту 

узгодження спірних моментів з Організаторами Акції. 

10. Номінал сертифіката використовується при купівлі товару одноразово і в повному 

обсязі. У випадку, якщо сумарна вартість обраного товару більше номіналу сертифіката, 

Учасник зобов'язаний доплатити різницю Партнеру Акції. У випадку, якщо сумарна 

вартість обраного товару менше номіналу сертифіката, різниця Учаснику не повертається. 



11. Після придбання товару, Учасник зобов'язується передати сертифікат Організатору 

акції. 

12. Гарантійне обслуговування, обмін і повернення неякісних товарів, придбаних з 

використанням сертифіката, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством 

України. 

13. Сертифікат обміну, поверненню або передачі третім особам не підлягає. Виплата 

Учаснику Акції грошового еквівалента номіналу сертифіката не допускається. 

14. З моменту передачі Учаснику сертифіката, Організатори не несуть відповідальності за 

випадкове знищення, втрату або пошкодження сертифіката або товару, придбаного за 

сертифікатом. 

15. Організатори акції не несуть відповідальність у разі настання форс-мажорних обставин 

(стихійні події, пожежі, повені, дії військового характеру та інші обставини, 

непідконтрольні Організаторам Акції). 

16. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне трактування даних умов 

проведення Акції та / або питань, неврегульованих даними умовами, остаточне рішення 

приймається Організаторами Акції. При цьому рішення Організаторів Акції є остаточним 

і перегляду не підлягає. 

17. Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання сертифіката, їх особисті дані, а 

також факт придбання товару за даним сертифікату, можуть використовуватися 

Організаторами в друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової згоди Учасника. 

18. Дані умови проведення Акції можуть бути змінені/доповнені Організаторами протягом 

періоду проведення Акції, а також періоду дії сертифіката. 

19. Порушення умов проведення Акції, а також відмова від їх виконання, позбавляє 

Учасника Акції права на отримання сертифіката та/або можливості придбання товару за 

даним сертифікату у Партнера Акції. 

20. Факт придбання Учасником у Організаторів Акції сертифіката означає надання згоди 

Учасника з усіма умовами Акції. 


