Офіційні правила
Акції з умовною назвою «МЕНІ БЕХЕР»
(надалі – Акція і Правила відповідно)
Оновлена редакція від 20.12.2018 року

1. Замовник та Виконавець Акції
1.1.
Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕАР РІТЕЙЛ».
Місцезнаходження Виконавця: 04080, м. Київ, Кирилівська 13-Б, оф. 1, ЄДРПОУ: 41439052.
1.2.
Замовник Акції є Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Перно Рікар Україна».
Місцезнаходження Замовника: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 47, ЄДРПОУ 25287132.
2. Період та територія проведення Акції
2.1.
Акція триває з 23 листопада 2018 року по 25 грудня 2018 року включно (далі– «Період
проведення Акції»).
2.2.
Акція проводиться на території України, за винятком Автономної Республіки Крим та
тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (далі – «Територія проведення Акції»).
2.3. Інформування щодо умов Акції проводиться шляхом розміщення Офіційних правил Акції (далі –
«Правила»): на офіційній сторінці Becherovka original в соціальній мережі «Facebook» та в мережі Інтернет
на сайті www.becher.com.ua (надалі – «Сайт Акції»).
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.
3. Учасники Акції
3.1.
В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, які постійно проживають
на території України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які повністю згодні з
умовами цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники») і мають відкриту персональну сторінку в соціальній
мережі Facebook, що налічує не менше 1 друга для мережі Facebook;
3.2.
Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
власники, працівники та представники (а також їх найближчі родичі: чоловік або дружина,
дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Виконавця та Замовника;
іноземці та особи без громадянства.
4. Умови участі в Акції
4.1.
Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Правилами та
погоджується з їх умовами.
4.2.
Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил,
необхідно:
4.2.1. до початку Періоду проведення Акції та/або протягом Періоду проведення Акції
зареєструватись в соціальній мережі «Facebook»;
4.2.2. відвідати Сайт Акції та виконати дії в наступній послідовності:
- на Головній сторінці Сайту Акції натиснути кнопку «Авторизуватись» та пройти авторизацію через
соціальну мережу «Facebook», додатково вказати у вікні авторизації свій контактний номер
мобільного телефону та обрати підходящий діапазон віку із запропонованих варіантів;
- поставити відмітку в полі «Я погоджуюсь з офіційними правилами Акції» та в полі «Я погоджуюсь з
подальшою обробкою та використанням моїх персональних даних», після чого натиснути на кнопку
«Авторизуватись» у вікні авторизації;
- натиснути на кнопку «створи светр» і створити власний дизайн светру для себе, обираючи наступні
4 (чотири) із запропонованих на Сайті Акції опцій: «Розмір, «Колір», «Орнамент» та «Принт»;
- обрати кількість друзів від 1 (одного) до 3 (трьох), для яких буде створено додаткові светри, після
чого створити власний/і дизан/и светру/ів для вказаної кількості друзів, обираючи наступні 4 (чотири)
із запропонованих на Сайті Акції опцій: «Розмір, «Колір», «Орнамент» та «Принт»;
- після створення та збереження власних дизайнів светрів для себе та друга/ів, на сторінці з’явиться
листівка, де зображено усі светри, які було створено, після чого необхідно натиснути кнопку
«Поділитись у Facebook», далі відбудеться автоматичний перехід на профіль Учасника в соціальній
мережі «Facebook»;
- поділитись листівкою зі светрами на власній сторінці в соціальній мережі «Facebook», під час
публікації листівки на власній сторінці в соціальній мережі «Facebook», обов’язково відмітити друзів,
для яких було створено дизайни светрів протягом строку проведення Акції;
Увага! Учаснику Акції при публікації листівки через соціальну мережу «Facebook», необхідно перевірити
налаштування приватності власної сторінки та відкрити загальний доступ до публікацій.

Увага! Кількість відмічених при публікації листівки друзів, повинно бути таким самим, як кількість
створених на Сайті дизайнів светрів для друзів.
4.3. Замовник та Виконавець Акції не несуть відповідальності за технічні збої, пов’язані з виконанням
умов, передбачених цими Правилами та іншими питаннями, в тому числі:
4.3.1. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мобільного зв’язку і як наслідок –
неможливість зв’язатись із Учасником Акції для вручення Подарунку, а також будь-які інші технічні збої в
роботі операторів мобільного зв’язку та/або інтернет провайдерів, що виникли не з вини Виконавця чи
Замовника Акції;
4.3.2. За розірвання договірних відносин між оператором(ами) мережі Інтернет та/або будь-які інші
технічні збої в роботі мережі Інтернет і, як наслідок, неможливість виконання умов для участі в Акції на Сайті.
4.3.3. За неможливість Учасника Акції прийняти участь в Акції та/або отримати Подарунки Акції з
причин, які не залежні від Виконавця/Замовника Акції.
4.4. Учасник Акції, який не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та
право на отримання Подарунків.
5. Подарунки Акції
5.1. Подарунковий фонд Акції складається з:
5.1.1. Подарунок 1 Акції: набір светрів з дизайном/ами, створеним/ими відповідним Учасником,
якого визначено Переможцем Акції в порядку, що встановлений розділом 6 цих Правил, у кількості від 2
(двох) до 4 (чотирьох) (залежить від кіл-ті створених для себе та друзів светрів) – 4 набори.
5.1.2. Подарунок 2 Акції: подарунковий набір (чашка та рукавички) – 40 штук, (надалі разом –
Подарунки Акції та Подарунок Акції).
5.1.3. Подарунок 3 Акції: сертифікат на похід в СПА номіналом «3 000,00» гривень* - 1 штука.
Номінал може бути збільшений за рішенням Замовника Акції.
* сертифікат на похід в СПА номіналом 3 000,00 гривень – сертифікат, що дає право обміняти його
на послуги у СПА-салоні. Деталі сертифікату, назву відповідного салону, строк дії сертифікату та інші
деталі Сторони погоджують додатково.
Характеристики/зовнішній вигляд Подарунків Акції визначаються на розсуд Замовника Акції та
можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Подарунки Акції обміну та
поверненню не підлягають. Заміна Подарунків Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається.
5.2. Кількість Подарунків Акції обмежена і складає кількість, зазначену в цих Правилах.
5.3. Відповідальність Замовника та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків,
передбачених цими Правилами.
5.4. Замовник та Виконавець не несуть відповідальність та не сплачують будь-яких компенсацій у
випадку неможливості Переможця Акції самостійно отримати Подарунок Акції з причин, що не залежать від
Виконавця та Замовника, у такому випадку такий Переможець Акції втрачає право на отримання Подарунків
Акції.
5.6.Переможець Акції, отримуючи відповідний Подарунок Акції, розуміє, що такий Подарунок є
доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них
податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови
отримання такою фізичною особою – переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги,
житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно
приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Подарунку та наслідки таких дій. Замовник/Виконавець
Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у
вигляді Подарунків Акції.
6. Умови визначення отримувачів Подарунків
6.1. Всі Учасники, які виконали умови, визначені п. 4.2. цих Правил, беруть участь у визначенні
отримувачів Подарунків (надалі також «Переможці Акції»).
6.2. Визначення Переможців Акції, що отримують Подарунки 1 Акції, відбудеться шляхом
випадкового комп’ютерного відбору за допомогою спеціалізованих програм, що унеможливлюють втручання
будь-якої особи в процес визначення Переможців Акції, серед усіх Учасників Акції, які належним чином
виконали всі умови даних Правил, відповідно до періодів та графіку визначення:
№
1
2
3
4

Період, за який визначаються
Переможці
23.11.2018 – 02.12.2018 включно
03.12.2018 – 09.12.2018 включно
10.12.2018 – 16.12.2018 включно
17.12.2018 – 25.12.2018 включно

Дата визначення
Переможців
03.12.2018 о 18:00
10.12.2018 о 18:00
17.12.2018 о 18:00
26.12.2018 о 18:00

6.3. Визначення отримувачів Подарунків 2 Акції відбудеться шляхом випадкового комп’ютерного
відбору за допомогою спеціалізованих програм, що унеможливлюють втручання будь-якої особи в процес
визначення Переможців Акції, серед усіх Учасників Акції, які належним чином виконали всі умови даних
Правил, відповідно до періодів та графіку визначення:
№
Період, за який визначаються
Дата визначення
Переможці
Переможців
1
23.11.2018 – 02.12.2018 включно
03.12.2018 о 18:00
2
03.12.2018 – 09.12.2018 включно
10.12.2018 о 18:00
3
10.12.2018 – 16.12.2018 включно
17.12.2018 о 18:00
4
17.12.2018 – 25.12.2018 включно
26.12.2018 о 18:00
6.4. Визначення отримувачів Подарунків 3 Акції відбудеться шляхом випадкового комп’ютерного
відбору за допомогою спеціалізованих програм, що унеможливлюють втручання будь-якої особи в процес
визначення Переможців Акції, серед усіх Учасників Акції, які належним чином виконали всі умови даних
Правил, відповідно до періодів та графіку визначення:
№
Період, за який визначається
Дата визначення
Переможці
Переможців
1
23.11.18 – 25.12.2018 включно
26.12.2018 о 18:00
6.5. Під час визначення Переможців Акції, які отримують Подарунок 1, Подарунок 2, Подарунок 3
Акції, на умовах цих Правил, формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний Список») з 20
(двадцяти) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що взяли участь у Акції та виконали
умови, зазначені в цих Правилах, які матимуть право отримати Подарунок 1, Подарунок 2, Подарунок 3 Акції
у разі неможливості вручення /або відмови від нього Учасника Акції, який був визначений, як Переможець
Акції, що отримає Подарунок 1, Подарунок 2, Подарунок 3 Акції.
6.6. Результати процедури визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не
підлягають. Виконавець гарантує об'єктивність проведення визначення Переможців Акції, дані яких будуть
внесені до Протоколу відповідно до цих Правил.
6.7. Один Учасник може отримати лише один Подарунок Акції.
7. Порядок отримання Подарунків
7.1. Для отримання Подарунку 1 Учаснику Акції, якого було проінформовано на номер мобільного
телефону, зазначений Учасником на Сайті Акції, Виконавцем Акції про визначення його Переможцем Акції,
такому Переможцю Акції, протягом 5 календарних днів з моменту визначення такого Учасника Переможцем,
необхідно надіслати Виконавцю електронною поштою на адресу: Becherovka@adsapience.com наступні
документи/інформацію:
- Скан-копію власного дійсного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з
реєстрацією)
- Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (окрім
випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання
реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку
в паспорті).
- Інші документи/інформацію, за необхідності, що пов’язані з виконанням Переможцем/
Виконавцем/Замовником Акції обов’язків за цими Правилами
- Повну адресу доставки відповідного Подарунку .
7.2. Для отримання Подарунку 2 Учаснику Акції, якого було проінформовано на номер мобільного
телефону, зазначений Учасником на Сайті Акції, Виконавцем Акції про визначення його Переможцем Акції,
такому Переможцю Акції, протягом 5 календарних днів з моменту визначення такого Учасника Переможцем,
необхідно надіслати Виконавцю електронною поштою на адресу: Becherovka@adsapience.com наступні
документи/інформацію:
- Скан-копію власного дійсного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з
реєстрацією)
- Повну адресу доставки відповідного Подарунку .
7.3. Для отримання Подарунку 3 Учаснику Акції, якого було проінформовано на номер мобільного
телефону, зазначений Учасником на Сайті Акції, Виконавцем Акції про визначення його Переможцем Акції,
такому Переможцю Акції, протягом 5 календарних днів з моменту визначення такого Учасника Переможцем,
необхідно надіслати Виконавцю електронною поштою на адресу: Becherovka@adsapience.com наступні
документи/інформацію:
- Скан-копію власного дійсного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з
реєстрацією)
- Скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (окрім
випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання
реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку
в паспорті).

-

Інші документи/інформацію, за необхідності, що пов’язані з виконанням Переможцем/
Виконавцем/Замовником Акції обов’язків за цими Правилами;
- Повну адресу доставки відповідного Подарунку.
Увага! Зазначені копії документів в п.7.1., 7.2. Правил повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були
чітко відображеними та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають
поверненню Учасникам, з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Акції.
7.4. Отримання Подарунку відбувається на підставі Акту приймання-передачі або іншого
документа погодженого між Сторонами (Учасником та представником Виконавця).
7.5. Умови отримання Подарунків Акції узгоджуються додатково, шляхом телефонних дзвінків на
номери, зазначеними Учасниками на Сайті Акції та/або шляхом електронного листування з використанням
Виконавцем електронної адреси: Becherovka@adsapience.com
7.6. Відмова Переможця від підписання Акту приймання-передачі Подарунку та/або ненадання
необхідних документів позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Подарунку Акції та вважається,
що такий Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції.
7.7. У випадку неможливості Переможця отримати Подарунок Акції особисто, вважається, що
Переможець відмовився від отримання такого Подарунку.
7.8. Переможці, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку, але через невірне
зазначення контактного телефону або неналежну роботу Інтернет провайдерів / операторів мобільного зв’язку
або з інших причин, незалежних від Замовника, Виконавця та/або залучених ними осіб, не можуть бути
повідомленні про умови отримання Подарунків Акції, а також Переможці, які не виконали умови вказані в п.
7.1 та 7.2 цих Правил, автоматично втрачають право отримати відповідний Подарунок Акції. У такому разі
Переможець, який отримує такий Подарунок, переходить до Резервного переможця.
7.9. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних
при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені
про право на отримання Подарунків.
7.10. Виконавець та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації,
наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, з будьяких причин, що не залежать від Виконавця та/або Замовника (в тому числі інформація про Учасника Акції
була змінена або була вказана невірно та інше) не має можливості отримати Подарунок, такий Переможець
не має права на отримання жодних додаткових Подарунків Акції, компенсацій або будь-яких інших виплат
від Виконавця та Замовника Акції.
7.11. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Подарунків Акції
Переможцям у разі неможливості зв'язатися з Переможцем протягом 48 (сорока восьми) годин (якщо його
мобільний телефон зазначений на Сайті вимкнуто або він перебуває поза зоною дії мережі оператора або
протягом вказаного часу ніхто не відповідає).
7.12. Виконавець та Замовник не несуть відповідальність за подальше використання таким
Переможцем Подарунку.
7.13. Переможці самостійно несуть відповідальність за власні дії та відшкодовують заподіяні ними
збитки.
7.14. Замовник/Виконавець має право:
відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови
участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
відмовити у видачі Подарунку Учаснику Акції, який здобув право на Подарунок, але не
виконав умови, необхідні для отримання такого Подарунку згідно з цими Правилами.
7.15. У разі відмови від отримання та / або неможливості отримання Подарунку Переможцем з будьяких причин, в тому числі, але, не обмежуючись, у зв’язку з невиконанням вимог цих Правил, отримувачі
таких Подарунків визначаються у наступному визначенні Переможців. У разі, якщо будь-який із Переможців,
визначених під час визначення переможців, відмовляється або не має можливості отримати Подарунок, таке
право переходить до Резервних переможців.
7.16. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.
7.17. Виконавець та Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з
отриманням та подальшим використанням Подарунків.
7.18. Оподаткування Подарунків здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Подарунків, несе Виконавець.
8. Порядок і спосіб інформування Учасників
8.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення офіційних Правил та умов Акції на Сайті Акції.
8.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Виконавцем протягом всього
строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх
затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил,
якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

8.3. Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, можна
отримати на відповідній сторінці Сайту Акту в розділі «Переможці».
9. Персональні дані
9.1. Беручи участь в Акції Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, їх особистих даних Замовником з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам),
зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, Фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та Фотографії) в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання
інформації на адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без
будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Виконавцем, Замовником. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю
Переможців, створені під час проведення Акції та під час реалізації Подарунку Акції, та/чи у зв’язку з Акцією,
є власністю Виконавця і можуть використовуватися без додаткової згоди Переможців, та будь-якого
відшкодування. Переможці погоджуються на проведення фото та/відео зйомок для використання
Замовником/Виконавцем з рекламною / маркетинговою метою, при цьому винагорода за участь у таких
зйомках входить до вартості Подарунків (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що
виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Виконавцю Акції.
10. Інші умови Акції
10.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України, а саме вимог щодо можливості
укладання договору приєднання лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору,
своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх
виконувати.
10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю
згоден з цими Правилами Акції і буде їх дотримуватися.
10.3. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на
себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням
Подарунків Акції.
10.4. Окрема плата за право участі в Акції не стягується.
10.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Виконавець Акції має право залучати будь-яких третіх осіб.
10.6. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з
участю в Акції, в тому числі переїзд до місця вручення Подарунків Акції.
10.7. Учасники Акції погоджуються не надавати засобам масової інформації відомостей про участь
в Акції та отримання Подарунків Акції без згоди на це Виконавця Акції.
10.8. Замовник, Виконавець та залучені ним треті особи не несуть відповідальності за невиконання
цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії
будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші
обставини, непідвладні контролю з боку Замовника, Виконавця та залучених ним третіх осіб.
10.9. Замовник / Виконавець Акції не несуть відповідальності за помилки / збої при передачі даних
через Інтернет мережу або за допомогою телефонного зв'язку з вини організацій зв'язку, в результаті
технічних проблем і / або шахрайства в мережі Інтернет та / або в каналах зв'язку, що використовуються при
проведенні Акції, а також з інших причин, не залежних від Замовника / Виконавця.
10.10. Виконавець та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб
Учасниками / Переможцями і прав на одержання Подарунків.
10.11. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством
України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих
правилами спірних питань, остаточне рішення приймається Замовником Акції
10.12. Подарунки Акції, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не
виконали умови цих Правил, використаються на розсуд Замовника.
10.13. Передача права на отримання Подарунків Акції третій особі не допускається.
10.14. Правилами Акції не передбачено зберігання не витребуваних Подарунків Акції.
10.15. Замовник Акції несе відповідальність за зміст, порядок проведення Акції, вимогам діючого
законодавства України

