Офіційні правила участі в промо-акції
«ПОДАРУНКИ ВІД LU’VE»
1. Визначення термінів.
1.1. Організатором Акції є ТОВ "Принц Туркі Груп" (далі – «Організатор»).
Адреса Організатора: вул. Зоологічна 4а, оф. 139, м. Київ, Україна
Тел./факс: 044 425 64 60, код ЄДРПОУ 38780153.
2. Мета проведення Акції
2.1. Метою проведення Акції є залучення нових покупців та підвищення
лояльності покупців до ТМ LU’VE.
3. Учасники Акції
3.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент
проведення Акції виповнилося 18 років.
3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
– працівники Організатора та Виконавця Акції та члени їхніх сімей
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).
4. Період проведення Акції
4.1. Акція триватиме 17 лютого 2016 року по 17 березня 2016 року (далі –
«Термін проведення Акції»).
5. Територія проведення Акції
5.1. Акція проводиться на території України.
6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила
6.1. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення Правил на
День проведення Акції на
сайті www.lu’ve.in.ua та /або використання
зовнішньої реклами, радіо, інтернет-порталів та інше.
7. Умови прийняття участі в Акції
7.1. Для прийняття участі в Акції, кожний Учасник повинен в період
проведення Акції виконати наступні дії:
Придбати 1 кг кави в зернах Lu’ve Italiano Espresso (Лю’ве Італьяно Еспресо),
Lu’ve Americano Freedom Blend (Лю’ве Амерікано Фрідом Бленд), Lu’ve French
Roast (Лю’ве Френч Роаст) – отримати подарунок:
2 упаковки кави по 50 г, 500 г цукру в стіках.
Придбати 6 кг кави в зернах Lu’ve Italiano Espresso (Лю’ве Італьяно Еспресо),
Lu’ve Americano Freedom Blend (Лю’ве Амерікано Фрідом Бленд), Lu’ve French
Roast (Лю’ве Френч Роаст) – отримати подарунок:

2 упаковки меленої кави по 250 г, 1 кг цукру в стіках.
Придбати 12 кг кави в зернах Lu’ve Italiano Espresso (Лю’ве Італьяно
Еспресо), Lu’ve Americano Freedom Blend (Лю’ве Амерікано Фрідом Бленд),
Lu’ve French Roast (Лю’ве Френч Роаст) – отримати подарунок:
1 кг кави в зернах, 2 упаковки меленої кави по 250 г, 2 кг цукру в стіках.
*Під подарунком мається на увазі придбання за1 коп.
Пропозиція розповсюджується на каву в зернах і мелену Lu've Italiano
Espresso\Lu've French Roast\Lu've Americano Freedom Blend (Лю'ве Італьяно
Еспрессо\ Лю'ве Френч Роаст\ Лю'ве Амерікано Фрідом Бленд) 1 кг, 250 г, 50 г.
7.2. Кількість акційної продукції лімітована.
7.3. Учасник має право на отримання Подарунку тільки за умови виконання
вимог цих Правил.
7.4. Учасники Акції не мають права передавати право на Подарунок іншим
особам.
7.5. Оподаткування вартості Подарунка проводиться відповідно до чинного
законодавства Виконавцем Акції.
8. Інші умови
8.1. 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 Подарунку.
8.2. Грошовий еквівалент Подарунків їх власникам (учасникам) не видається.
Подарунки обміну та поверненню не підлягають.
8.3. Відповідальність Організатора/Виконавця перед Учасниками обмежується
вартістю права на отримання Подарунка, що отримали Учасники, які висувають
претензії.
8.4. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами
та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.
8.5. 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.
8.6. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку, що
зазначений в цих Правилах, після їх одержання Учасниками.

8.7. Відповідно до цих Правил Організатор/Виконавець не несе
відповідальності за невиконання (неналежне невиконання) своїх обов’язків,
якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії
обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної
сили (форс-мажором) розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо
Організатора/Виконавця та Учасників характеру, які виникають без їх вини,
поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умовами
вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути
(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного
характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки,
снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури
повітря тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження
(вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії,
епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади,
громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти
тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів
державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів
державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза волею та
контролем Організатора/Виконавця та Учасників.
8.8. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в
цих Правил, в тому числі змінювати строки дії Акції, умови отримання
Подарунку.
Відповідальна особа
ТОВ «Принц Туркі Груп»
Аль-Атті Амер

