ДЕТАЛЬНІ УМОВИ ПРОГРАМИ: «1 РАЗ ЗАВІТАЙ - 7 ОДИНИЦЬ ПРИДБАЙ»
Правила участі в програмі «1 раз завітай - 7 одиниць придбай» в мережі магазинів «MassMart» (надалі –
«Правила»):
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. Програма під назвою «1 раз завітай - 7 одиниць придбай» (далі за текстом цих Умов – «Програма»)
проводиться в мережі магазинів «MassMart».
1.2. 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 за адресою
https://www.massmart.com.ua/, на рекламних оголошеннях в магазині, та в соціальній мережі Facebook за адресою
https://www.facebook.com/massmartua/.
1.4. Знайомитися з умовами Програми, та отримувати інформацію про зміни умов Програми учасник може в
куточку споживача.
1.5. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками
Програми, крім випадків, передбачених цими Умовами.
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 діє у всіх магазинах мережі «MassMart».
3. ТЕРМІНИ ДІЇ ПРОГРАМИ:
3.1. Програма діє в період з «13» березня 2020 року по «31» травня 2020 року включно.
3.2. Зазначений термін включає в себе:
3.2.1. Терміни дії Програми – з 10 години 00 хвилин «13» березня 2020 року по 21 годину 59 хвилин «31»
травня 2020 року за київським часом*.
4. СУТЬ ПРОГРАМИ:
4.1. Придбавши одним чеком 7 (сім) товарів різної категорії, Учасник програми має можливість на
отримання знижки у розмірі -27%, на кожен товар в чеку. Знижка надається від діючої ціни.
4.2. Програма діє на весь асортимент товару, який наявний в магазині та приймає участь в Програмі, в тому
числі і товари з локації LUX.
4.2.1. В Програмі не беруть участь товари з локації DFK**.
4.3. Знижка не сумується з чинними акціями SALE, включаючи акцію «-15% да день народження
власників бонусних карток МаssMart».
4.4. Бонусні бали по даній Програмі власникам Бонусних карток «МаssMart» не нараховуються.
4.5. Учасник може розрахуватися за покупку Бонусними балами які вже наявні на його персональній бонусній
картці «МаssMart».
4.6. Знижка не надається Учасникові, якщо в чеку наявні однакові категорії товарів.
5. ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ НЕОБХІДНО:
5.1. Придбати речі в мережі магазинів «MassMart», які приймають участь в Програмі та оплатити їх.
6. ОБМЕЖЕННЯ:
6.1. Пропозиція дійсна тільки на час проведення Програми.
6.2. В Програмі бере участь весь асортимент Товару який наявний в магазині. В Програмі не приймає участь
товар зазначений в п.4.2.1.
6.3. При виявлені бажання повернути товар який був придбаний в період проведення Програми 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».
-якщо Учасник Програми бажає повернути одну або декілька одиниць товару придбаних по даній
Програмі, а решту, придбаного, товару залишити, то Учасник повинен оплатити повну вартість товару, що
залишає.
- функції обміну на акційний товар немає. Обмін кольору проводиться через повернення товару. При цьому
якщо сума буде змінюватися, клієнт доплачує різницю, або отримує повернення грошових коштів, різницю між
першим і другим чеками.
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6.4. Учасники беручи участь в даній 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 адміністративноправових 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.
6.5. 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.6.4. Правил і
в межах, обумовлених чинним законодавством України.
6.6. У разі відмови учасника від надання необхідних для участі в Програмі персональних даних, Учасник
вважається таким, який відмовився від участі в Програмі.
6.7. Організатор не несе відповідальності за:
6.7.1. 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 Правила зміни з публікацією таких змін в
куточку споживача.
7.2. Беручи участь в Програмі, Учасники погоджуються з повними Правилами 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 Програмі, регулюються згідно з чинним законодавством України.
7.5. У всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатор та Учасники Програми, керуються чинним
законодавством України.
«12» березня 2020 року

________________________
Підпис
* Час роботи деяких магазинів може змінюватись у зв’язку з рішенням Торгових закладів де знаходяться
магазини мережі «MassMart», а також у зв’язку зі святами або карантином.
** Детальніше про акційний Товар запитуйте на касі магазину або у продавців-консультантів в магазині.
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