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Офіційні правила участі в рекламній акції  
«EVA дарує Великий День повернення!» 

 
1. Організатор рекламної Акції. Мета. 
1.1. Організатором та виконавцем рекламної акції «EVA дарує Великий День повернення» (далі по тексту – Акція) є 
Товариство з обмеженою відповідальністю «РУШ», код ЄДРПОУ 32007740, адреса: пр. Кірова, б. 104А, м. 
Дніпропетровськ, 49055 (надалі – Організатор). 
1.2. Слоган Акції: «EVA дарує Великий День повернення».  
1.3. Дійсні правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВ «РУШ» стосовно порядку та умов 
проведення Акції (далі – Правила). 
1.4. Мета Акції - дійсна акція є маркетинговим заходом з метою популяризації Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» та 
мережі магазинів «EVA» для залучення нових споживачів. Вказана Акція не є будь-якою грою у розумінні діючого 
законодавства України.  
2. Місце проведення Акції. 
2.1. Акція проводиться у всіх діючих магазинах EVA на території України (далі  - Місце проведення Акції). 
3. Строк дії Акції. Строк використання Бонусів. 
3.1.  Загальний строк дії Акції – з 06.10.2016 по 8.11.2016.  
При цьому:  

- з 06.10.2016 до 26.10.2016 включно Учасникам необхідно здійснити покупку будь-якого товару у Місці 
проведення Акції; 

- 01.11.2016 є Днем оголошення результатів Акції (оголошення Дня Великого Повернення); час оголошення: 09 год. 
30 хв.; оголошення здійснюється на офіційному сайті ТОВ «РУШ». Цей день є також днем нарахування Бонусів 
Переможцям. Нарахування Бонусів Переможцям здійснюється протягом дня.  

- з 01.11.2016 до 8.11.2016 включно Переможці мають право використати отримані Бонуси. Цей період є строком 
використання Бонусів.  

4. Учасники Акції.  
4.1. До участі в Акції запрошуються усі правоздатні фізичні особи - громадяни України, що набули повної цивільної 
дієздатності у зв'язку із досягненням 18-ти років або згідно з нормами чинного законодавства України, які безумовно 
погодились із зазначеними Правилами, у яких відсутні будь-які обмеження щодо участі у Акції, які підтвердили свою 
участь в ній і були схвалені Організатором у якості Учасника на період дії Акції та  які є діючими Учасниками Програми 
лояльності «EVA МОЗАЇКА».  
4.2. Приймаючи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує, що є правоздатною особою, не має обмежень щодо 
участі у Акції, підтверджує  факт ознайомлення з даними Правилами Акції і надає свою повну та безумовну згоду з ними. 
Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. умов, 
порядку та строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не 
має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 
4.3. Організатор залишає за собою право на власний розсуд, у односторонньому порядку, без жодних негативних для себе 
наслідків, без пояснення причини відмовити споживачу або Учаснику Акції в  участі у цій Акції.  
4.4. Обмеження щодо участі.  
4.4.1. Учасниками Акції не визнаються і в ній не мають права брати участь: 
- особи, яким відмовлено або яких не схвалено Оператором для участі у Акції;  
- які не ознайомлені або не додержуються умов/порушують умови цих Правил;  
- які не здійснили покупку у магазині EVA  потягом визначеного Правилами строку;  
-  іноземці та особи без громадянства;  
- недієздатні/обмежено дієздатні особи та ті, яким не виповнилось 18 років; 
- особи, які не є або втратили статус Учасника Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» протягом 06.10.2016 – 8.11.2016. 
Організатор залишає за собою право зняти обмеження щодо персонального Учасника за власним воле явленням.  
4.4.2. Остаточне рішення щодо участі або позбавлення участі приймається Організатором самостійно і не підлягає 
оскарженню.  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
4.4.3. У разі порушення, неналежного виконання споживачем або Учасником чинного законодавства України, Акції 
Правил Акції, а також у випадках, коли під час Акції і/або до/після приймання чеків і/або під час/після здійснення 
розіграшу і/або під час визначення результатів розіграшу до моменту оголошення переможця(ів) Акції Оператором або 
іншою особою буде виявлено порушення і/або неналежне виконання умов цих Правил Учасником Акції, Оператор має 
право на власний розсуд скасувати (повністю або частково) результати розіграшу або виключити особу/осіб із складу 
Учасників і/або осіб, які можуть бути визнані переможцем Акції. У будь-якому випадку, після оголошення переможця 
Акції Оператор не має право відмовити такому переможцю Акції у наданні заохочення, передбаченого умовами Акції.   
5. Умови участі в Акції.  
5.1. Для участі у Акції Учаснику необхідно:  

- погодитись з умовами Акції; 
- з 06.10.2016 до 26.10.2016 включно придбати будь-який товар у Місці проведення Акції, на будь-яку суму та 

будь-якої кількості, асортименту, тощо.  
- залишатись діючим Учасником Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» протягом строку дії Акції; 
- завітати на офіційний сайт Організатора 01.11.2016. і дізнатись чи є Учасник Переможцем. 
- у разі набуття статусу Переможця – використати Бонуси протягом строку використання (01.11.2016 – 8.11.2016). 

6. Розіграш.  
6.1. Розіграш проводиться Організатором в порядку та на умовах, відповідно до цих Правил.  
 Розіграш і процедура визначення переможців не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує 
мети - отримання прибутку, результати якого не залежать від волі Учасників, Організатора або інших третіх осіб.  
6.2. Розіграш проводиться шляхом жеребкування за допомогою спеціального пристрою – лототрону, у який Організатором 
поміщуються 21 однаковий шар, кожен з яких вміщує у собі папірець з нанесеною відповідною цифрою у діапазоні - від 6 
до 26, які уособлюють дати з 06.10.2016 до 26.10.2016 відповідно (дати здійснення споживачами – Учасниками покупок у 
Місці проведення Акції).  
6.3. Жеребкування здійснюється простим механічним способом залученим представником Організатора – спеціальним 
запрошеним гостем – Марією Єфросінінею (далі – представник Організатора).  
6.4. Шляхом випадкового вибору представник Організатора виймає з лототрону один шар, відкриває його та оголошує і 
демонструє розміщений у ньому папірець із вказаною цифрою. Ця цифра відповідає даті у діапазоні з 06.10.2016 до 
26.10.2016 і вважається Великим Днем Повернення.   
6.5. Великий День Повернення означає календарну дату, у яку всі Учасники Акції, які здійснили у цей день покупки у 
Місці проведення Акції та належним чином і у повному обсязі виконали інші умови Правил, стають Переможцями та 
отримують Бонуси у розмірі суми покупки в порядку та на умовах цих Правил.  
6.6. Оголошення Великого Дня Повернення здійснюється на сайті www.eva.dp.ua 01.11.2016 о 09 год. 30 хв., 
представником Організатора; нарахування Бонусів Переможцям здійснюється протягом всього дня 01.11.2016. 
6.7. Переможці мають право використати отримані Бонуси виключно з 01.11.2016 до 8.11.2016 у Місці проведення Акції. 
6.8. Вважається, що Переможець відмовився від Акції якщо протягом встановленого періоду за будь-яких обставин не 
використав Бонуси, які були йому нараховані у Великий День Повернення.  
 У випадку, якщо у визначений Правилами строк Переможець не використав Бонуси, які були нараховані йому у 
Великий День  Повернення, такі невикористані Бонуси підлягають автоматичному списанню. 
6.9. Оголошення Великого Дня Повернення здійснюється виключно на умовах цих Правил. 
6.10. Результати розіграшу оскарженню не підлягають. 
7. Порядок повернення суми покупки. Нарахування Бонусів.  
7.1. За умовами цих Правил повернення суми покупки здійснюється Бонусами відповідно до Програми лояльності «EVA 
МОЗАЇКА». 
 Під Бонусами мається на увазі та сума покупок, яка нарахована Переможцям у Великий День Поверенння відповідно 
до умов цих Правил.  
7.2. Під поверненням суми покупки мається на увазі перерахування Переможцям на Картку «EVA МОЗАЇКА» бонусів із 
розрахунку суми, яку вони витратили у Місці проведення Акції у Великий День Повернення.  
 Розрахунок суми Бонусів, що зараховуються на Картку «EVA МОЗАЇКА», здійснюється відповідно до правил 
Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА».  
 Як приклад: кожні витрачені 100 гривень повертаються Переможцю у вигляді 10 000 Бонусів на Картку. 
7.3. Використати Бонуси можливо тільки на умовах Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА». Бонуси не видаються і не 
компенсуються у грошовому еквіваленті, не підлягають обміну або поверненню.  
7.4. Строк зарахування Бонусів – протягом всього дня 01.11.2016. Строк використання зарахованих за цією Акцією Бонусів  
- з 01.11.2016 до 8.11.2016 включно.  
 
 
 
 
 



 

  

 
7.5. Сума зарахованих Бонусів підсумовується із наявними на 01.11.2016 бонусами Учасника на Картці «EVA МОЗАЇКА» і 
може бути використана загальною сумою або частинами протягом періоду - з 01.11.2016 – 8.11.2016 включно.  
7.6. Бонуси зараховуються тільки на ті суми, які були сплачені Учасниками готівковою або безготівковим способом.  
 Суми покупок, які сплачені купонами, подарунковими Сертифікатами тощо, за умовами цієї Акції не зараховуються на 
Бонусний рахунок Переможців.  
7.7. Організатор не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників/Переможців Акції Бонусів з будь-
яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками/Переможцями 
Акції, передбачених цими Правилами і/або правилами Програми лояльності «EVA МОЗАЇКА», у разі настання обставин 
непереборної сили (форс-мажор), тощо.  
7.8. Організатор не несе відповідальності за неможливість скористатись Бонусами Переможцем з будь-яких причин, за 
відсутності прямої вини у цьому Організатора.  
7.9. Переможці не можуть передавати своє право на використання Бонусів третім особам будь-яким способом.   
8. Персональні дані.  
8.1. Учасники Акції, які стали Переможцями, згодою з цими Правилами надають згоду на обробку (включаючи збір, 
накопичення, зберігання, використання або передачу третім особам) особистих персональних даних у картотеках та / або за 
допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-
правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері 
бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до чинного 
законодавства України під час вручення Заохочення та сплати відповідних податків, що виникають у зв'язку з врученням 
Заохочення Акції. Організатор зобов'язується здійснювати обробку персональних даних сумлінно і виключно в цілях, 
зазначених у цих Правилах, забезпечувати належний захист і конфіденційність персональних даних. Добровільно надаючи 
персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та 
передачу даних для цілей Акції Організатором, який прийматиме необхідні заходи щодо захисту даних від 
несанкціонованого розголошення. Після закінчення строку для звернення учасника акції за отриманням Заохочення, 
персональні дані такого учасника можуть бути видалені.  Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим дає свою згоду 
на те, що його персональні дані можуть надалі бути використані Організатором без будь-яких часових обмежень - у тому 
числі з рекламною/маркетинговою метою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне 
законодавство України (у тому числі шляхом передачі третім особам - внаслідок розміщення інформації на Інтернет-сайті 
банку), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з 
рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право розміщення інформації про учасника Акції на Інтернет-сайті 
Організатора.  
8.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення і згоду з умовами проведення Акції та з усіма 
умовами участі в Акції. Факт участі в Акції є згодою Учасника на надання персональних даних, у тому числі його 
прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси електронної пошти, іншої персональної 
інформації Організатору або третім особам, визначеним Організатором, в зв’язку з визначенням учасника переможцем 
Акції, та їх обробку Організатором Акції та/або його уповноваженими представниками, включаючи збір, систематизацію, 
накопичення, зберігання (у тому числі на випадок пред'явлення претензій), уточнення (оновлення, зміну), використання 
(виключно для цілей вручення Заохочення, індивідуального спілкування з Учасниками в цілях, пов'язаних з проведенням 
цієї Акції), розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних в цілях, пов'язаних з проведенням 
цієї Акції, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
8.3. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасників Акції з результатами розіграшу з вини організацій 
зв'язку або з інших, не залежних від Організатора причин, а також за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками 
Акції своїх обов'язків, передбачених умовами проведення Акції. 
8.4. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої 
інформації, його особистих даних Організатором, 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 
його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про 6 нього (у разі надання учасником письмової згоди) з 
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, 
будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані 
учасником Акції 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 Організатором та/або будь-
якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції 
та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому 
винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної 
власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору.  Персональні дані 
Учасників Акції будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ним особами, які діють на 
основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення 
Заохочення Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією.  
 
 



 

  

9. Заключні положення.  
9.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими правилами та зобов’язуються належним чином  
додержуватися і виконувати їх.  
9.2. Участь в Акції та акцептування споживачем цих Правил (оферти) здійснюється на умовах безумовного приєднання у 
розумінні норм діючого законодавства України.  
9.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції, Організатор має право 
залучати будь-яких третіх осіб.  
9.4. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх оприлюднення на офіційному сайті 
Організатора. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. 
Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що 
визначений для розміщення Правил Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у 
спосіб, передбачений у цьому пункті Правил , якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ 
доповненнями до цих Правил та умов.  
9.5. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор не 
вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/переможцями Акції і прав на одержання 
заохочень за умовами цієї Акції. Організатор має право не брати на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-
яких суперечках.  
9.6. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його 
персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти 
Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.  
9.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або 
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. 
9.8. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється продавцями-консультантами у магазинах «EVA», у 
Куточку споживача кожного магазину «EVA» (Місця проведення Акції), що бере участь у Акції, на веб-сайті 
www.eva.dp.ua, на офіційних сторінках «EVA» у соціальних мережах, або за телефоном гарячої лінії 0 800 303 700 (всі 
дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних телефонів (ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ») у межах України безкоштовні, дзвінки з 
мобільних мереж тарифікуються згідно з тарифами відповідного оператора стільникового зв'язку). 
9.9. Організатор має право у будь-який час скасувати (повністю або частково) Акцію, внести зміни до дійсних Акції. Про 
скасування або внесення змін до Акції Організатор повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації і правил у 
зміненій редакції на веб-сайті www.eva.dp.ua в мережі Інтернет. 
9.10. Дійсні Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо такі є) є 
власністю Організатора. Будь-яке використання і/або розповсюдження цих Правил (у цілому або частково) з будь-якою 
метою без письмової згоди Організатора забороняється.  
9.11. Організатор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання будь-
яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, 
блокади, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Організатора 
обставини.   
9.12. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками 
Акції. 
9.13. Всі суперечки за цією Акцією вирішуються представниками Організатора в Місцях проведення Акції (персоналом 
відповідного магазину) в односторонньому порядку та оскарженню не підлягають. 
9.14. Для листування або отримання будь-яких роз’яснень, відомостей чи інформації стосовно умов цієї Акції звертайтесь 
до Організатора: Департамент маркетингу ТОВ «РУШ», ТОЦ «СЛАВУТИЧ», проспект Кірова, 104А, м. Дніпропетровськ, 
49055; тел.:056-787-34-25, 056-787-33-00.  
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