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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Й УМОВИ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ 

«Купуйте пральну машину beko з технологією SteamCure та отримуйте піврічний запас капсул 

Ariel у подарунок» 

(Надалі – Правила) 

07.04.2021 

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ.  

1.1. Замовником та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕКО 

Україна" (далі Замовник/Виконавець), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. 

Антоновича , буд. 72.  

1.2 Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу пральних машин ТМ «Beko» з 

технологією прання парою SteamCure, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання 

продукції, що розповсюджується Замовником/Виконавцем Акції в рамках його комерційної 

діяльності. 

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи 

конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.  

2.1. Учасниками акції є дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі у 

Акції виповнилося 18 років за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені цими 

Правилами (далі – Учасник).  

3. ПРОДУКТ/ТОВАР/ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД.  

3.1. Товар – а саме наступні моделі пральних машин ТМ «Beko»: WUE6512XBCW, 

WUE6612XBCW, WUE6536XSW, WUE6636XAW, WUE7612XBCW, WUE7636XCW, 

WUE7636XCM, WUE8616XBCW, WTV8636XS, WTV9636XS0, HTE7616X0, HTE7736XC0, 

HTV8736XS0 

3.2 Подарунковий фонд – засіб для прання «Ariel Все в 1PODs Гірське джерело 35 капсул» в 

загальній кількості 3228 шт. 

3.3 Подарунковий фонд розподіляється між Магазинами Замовником/Виконавцем Акції у на 

розсуд Замовника/Виконавця Акції. Замовник/Виконавець Акції не гарантує наявність 

подарункового фонду в кожному конкретному Магазині на момент придбання Товару в період 

проведення Акції. 

4. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.  

4.1. Акція діє з 12.04.2021 по 23.05.2021 р. або до закінчення запасів Подарункового фонду. 

4.2. Акція діє на офіційно завезені (імпортовані Виконавцем) та придбані Учасниками у 

наступних торгівельних мережах: Фокстрот, Комфі, Розетка, Алло, Мойо (далі також – Магазини)  

пральні машини під знаком для товарів і послуг "Beko" (надалі також - Товар), на всій території 

України, крім тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-

VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької 

та Луганської областей (території проведення АТО) та території, що не контролюється українською 

владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і 

сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., 

№254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно 

з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Виконавця 

на зазначеній території).  
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5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ.  

5.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється Виконавцем Акції, шляхом 

розміщення Правил Акції в глобальній мережі Інтернет на сайті https://www.beko.com/ua-uk.  

5.2. У разі виникнення додаткових умов проведення Рекламної Акції, або інших змін, 

Виконавець публікує додаткові зміни та нові умови проведення конкурсу на Інтернет сайті 

https://www.beko.com/ua-uk. Більш пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу. У разі 

припинення дії Рекламної Акції, Виконавець опубліковує відповідне повідомлення на Інтернет сайті 

https://www.beko.com/ua-uk  

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.  

6.1. Учасник акції, який протягом періоду, визначеного у п.4.1 Правил, придбав Товар в Магазині 

автоматично отримує право придбання засобу для прання «Ariel Все в 1PODs Гірське джерело 35 

капсул» в тому ж Магазині за спеціальною ціною, яка становить 1 грн 00 коп (з ПДВ) за 1 шт у 

кількості 3 шт, за умовою наявності в Магазині Подарункового фонду. 

6.1. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:  

1) Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років;  

2) Особи, які не виконали умов цих Правил;  

3) Нерезиденти України;  

4) Працівники Замовника/Виконавця.  

7.ІНШІ УМОВИ  

7.1.  У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-

яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення 

приймається Замовником Рекламної Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.2 Зовнішній вигляд подарунку Акції може відрізнятися від зображень на інформаційних 

матеріалах та на акційній сторінці сайту та не виправдовувати очікувань Учасників Акції. За якість 

та характеристики подарунку Акції відповідальність несуть відповідні виробники таких 

товарів/безпосередні надавачі послуг. 


