ДЕТАЛЬНІ УМОВИ ПРОГРАМИ:
«ПЕРЕВДЯГНИ ЖИТТЯ З «MASSMART®»
Детальні умови програми «Перевдягни життя з MassMart®» (надалі – «Умови»):
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. Програма під назвою «Перевдягни життя з MassMart®», (надалі – «Програма»), проводиться в магазині
«MassMart®», в якому саме магазині можна бути взяти учать, Організатор повідомить додатково в соціальних
мережах, вказаних в п. 1.3. цих Умов.
1.2. Участь в Програмі можуть брати участь дієздатні люди старші 18 (вісімнадцяти) років, які прийняли
оферту «MassMart®».
1.3. Оголошення про Програму може розміщуватися у відкритому доступі в мережі інтернет, на
рекламних оголошеннях в магазині, соціальній мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/massmartua/, а
також на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram:@massmartua.
1.4. Знайомитися з Умовами Програми, та отримувати інформацію про зміни Умов учасник може в куточку
споживача та/або на офіційному сайті Організатора: https://www.massmart.com.ua
1.5. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками
Акції, крім випадків, передбачених цими Правилами.
2. ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ПРОГРАМИ:
2.1. Організатором Програми є мережа магазинів «MassMart®» - точки продажу непродовльчих, текстильних
товарів, а також аксесуарів, що належать Організатору.
2.2. Програма проводиться в обраному магазині мережі «MassMart®», адресу якого Організатор додатково
повідомляє Учасників в соціальних мережах.
3. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ:
3.1. Програма проводиться в обраний день Організатором, час та дату Організатор додатково повідомляє
Учасникам програми особисто або через соціальні мережі Організатора.
4. СУТЬ ПРОГРАМИ:
4.1. Фахівець магазину «MassMart®» підбирає для обраної учасниці Програми 3 (три) комплекти одягу (надалі
– «Комплект») загальною вартістю до 5000,00 (п’ять тисяч гривень 00 копійок) кожний комплект.
4.2. В кожний комплект входять лише літній одяг та взуття. На вибір Організатора, сезонність одягу може бути
змінена.
4.3. Найвдаліший комплект обирається згідно голосуванню присутніх відвідувачів магазину та дарується його
учасниці, під подарунком, мається на увазі, надання можливості придбання кожної одиниці товару з комплекту за 1
(одну) гривню.
4.4. Учасниця погоджується та надає згоду на фотосесію та відеозйомку в обраних комплектах для мережі
«MassMart®».
5. ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ НЕОБХІДНО:
5.1. Заповнити анкету Учасника в електронному вигляді, вказавши наступну інформацію:
•
Повне прізвище, ім’я та по батькові;
•
Дата народження (день/місяць/рік).
•
Зріст та актуальна вага.
•
Професія та чим займаєтесь у поточному часі.
•
Контактна інформація: номер мобільного, електронна адреса.
•
Чому ви вирішили перевдягти життя з «MassMart®».
5.2. Також Учасникові, для участі в Програмі, необхідно надати актуальні фото обличчя та фото у повний
зріст.
5.3. Всі бажаючі прийняти участь у проекті надсилають означену в анкеті інформацію на електронну адресу
massmartua@ukr.net.
5.4. Експертна комісія «MassMart®» щомісяця обирає з анкет, надісланих до останнього дня місяця включно,
одного учасника та запрошує, шляхом електронного звязку, взяти участь у Проекті.
5.5. Анкету можна завантажити в електронному вигляді за наступним посиланням: https://bit.ly/3gM8VS3
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6. ОБМЕЖЕННЯ:
6.1. При виявлені бажання повернути товар який був отриманий в Програмі, то таке повернення відбувається
на таких умовах:
- При поверненні, товар повинні буди у збереженому вигляді і не використовувався, а також збережено його
товарний вигляд (у тому числі, пломби, ярлики) та інші споживчі властивості. Повернення відбувається лише у
відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів» та Постанови Кабінету Міністрів України від «19»
березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закон у України «Про захист прав споживачів».
- Функції обміну товару не має, обмін відбувається через повернення товару. Якщо учасниця хоче залишити
собі одну одиницю товару, а решту повернути, то учасниця оплачує повну вартість одиниці, що залишає. При цьому
якщо сума чеку буде змінюватися, то учасниця доплачує різницю, або отримує повернення грошових коштів, різницю між першим і другим чеком.
6.2. Учасники Програми, беручи участь в Програмі та надаючи Організатору свої персональні дані,
автоматично підтверджують свою згоду на обробку Організатором наданих ними персональних даних. Надані
учасниками персональні дані обробляються Організатором з метою забезпечення реалізації господарських та
адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації учасників Програми, надання Знижки. Включення
наданих учасниками даних у відповідні бази персональних даних Організатора здійснюється протягом одного дня з
моменту отримання відповідних даних Організатором від учасника.
6.3. Організатор гарантує, що будь-яка інформація, надана учасниками у ході участі в Програмі, зокрема їх
персональні дані, буде використовуватися Організатором виключно для реалізації цілей, зазначених у п.6.2. Умов і в
межах, обумовлених чинним законодавством України.
6.6. У разі відмови учасника від надання необхідних для участі в Програмі персональних даних та фото,
Учасник вважається таким, який відмовився від участі в Програмі.
6.7. Організатор на свій розсуд обирає учасників Програми серед анкет які були надіслані Учасниками, та
залишає за собою право не повідомляти вмотивованість свого вибору Учасникам.
6.8. Погоджуючись з даними Умовами, Учасник надає згоду на використання фото та відеоматеріалів з
фотосесії участі в Проекті в офіційних соціальних мережах Організатора (мережі магазинів MassMart®), для реклами
та стимулювання іміджу компанії MassMart®.
6.9. Організатор не несе відповідальності за:
6.9.1. не ознайомлення учасників із даними Умовами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо
вони були належним чином оприлюднені.
7. ІНШІ УМОВИ:
7.1. Організатор має право в односторонньому порядку вносити в ці Умови змінити з публікацією таких змін
в куточку споживача та/або на сайті Організатора.
7.2. Беручи участь в Програмі, Учасники погоджуються з повними Умовами Програми. Участь в Програмі
автоматично означає ознайомлення та повну згоду Учасників з даними Правилами її проведення.
7.3. Всі Учасники Програми самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Програмі
(у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з доступом в Інтернет).
7.4. Всі спірні питання, що стосуються даної Програми, регулюються згідно з чинним законодавством України.
7.5. У всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатор та Учасники Програми керуються чинним
законодавством України.
З повагою, керівництво Компанії «MassMart®»..
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