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ПРАВИЛА АКЦІЇ «ЗНАЙДИ ДЕШЕВШЕ – ПОВЕРНЕМО ГРОШІ»
1. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
1.1. Акція «ЗНАЙДИ ДЕШЕВШЕ – ПОВЕРНЕМО ГРОШІ» (далі – Акція)
проводиться в мережі роздрібних магазинів ТМ «YABLOKi».
1.2. Умови Акції діють в усіх роздрібних магазинах ТМ «YABLOKi» повний
перелік наведений на сайті www.yabloki.ua.
2. ПРАВО НА УЧАСТЬ (УЧАСНИКИ АКЦІЇ)
2.1. Учасником акції може бути будь-який громадянин України, який має намір
придбати Акційний товар або здійснив його придбання за готівковим розрахунком в
роздрібних магазинах мережі ТМ «YABLOKi» та якому виповнилось 18 років (далі –
Учасник Акції).
2.2. Акційний товар – електронна техніка виробництва компанії «Apple», крім вже
придбаної за допомогою безготівкового розрахунку та у всі види кредиту.
3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція триває в період з 29 вересня 2016 року до винесення окремого
розпорядження про її заміну або скасування на офіційному сайті ТМ «YABLOKi» www.yabloki.ua, не менш ніж за добу до зміни умов або припинення Акції.
4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Учасник акції, який має намір придбати Акційний товар або здійснив
придбання Акційного товару в мережі магазинів ТМ «YABLOKi» за готівковим
розрахунком і який протягом 7 днів, включаючи день продажу, знайшов нижчу ціну на
ідентичний товар в Магазинах побутової̈ техніки.
4.2. Заохочення – знижка до ціни Акційного товару, яка розраховується шляхом
віднімання Нижчої ціни продажу в Магазинах побутової̈ техніки, від ціни ідентичного
товару в магазині ТМ «YABLOKi» на момент звернення Учасника акції в порядку
встановленому п. 4.3.1. цих Правил. Якщо Акційний товар вже було придбано Учасником
акції раніше, магазин ТМ «YABLOKi» здійснює перерахунок ціни із зменшенням її на
розмір вказаної вище в цьому пункті знижки.
4.2.1. Право на отримання Заохочення виникає у Учасника акції виключно за умов:
- ідентичний Акційному товар є в наявності в Магазинах побутової техніки у
вільному роздрібному продажу та у справному стані, в непошкодженій фірмовій упаковці
за Нижчою, ніж в мережі магазинів ТМ «YABLOKi», ціною.
- вартість іноземної валюти (долару США) по відношенню до гривні встановлена
Національним Банком України не змінювалась на більш ніж 5%: або протягом 7 днів з
моменту придбання споживачем Акційного товару, якщо участь в Акції хоче прийняти
споживач, що вже придбав Акційний товар; або з моменту виявлення Учасником акції
нижчої ціни в Магазинах побутової техніки до моменту перевірки цього факту
уповноваженим представником ТМ «YABLOKi», якщо споживач тільки планує придбати
Акційний товар.
4.3. Отримання заохочення
4.3.1. Для отримання заохочення, вказаного в п. 4.2. цих Правил, споживачу
необхідно у встановлений в пункті 4.4. цих Правил термін звернутись до магазинів

ТМ «YABLOKi», в якому споживач зробив або планує зробити покупку; письмово
повідомити менеджеру магазина ТМ «YABLOKi» назву, адресу, і номер телефону
Магазину побутової техніки, в якому споживач бачив нижчу ціну; надати відповідні
докази такої нижчої ціни; пред’явити чек, а також заповнений при покупці гарантійний
талон (якщо покупка вже відбулась).
4.3.2. Після отримання інформації від Учасника акції адміністрація магазину
ТМ «YABLOKi» залишає за собою право на перевірку в зазначеному споживачем
Магазині побутової техніки наявності у вільному роздрібному продажу справного товару
конкретної моделі в непошкодженій фірмовій упаковці у кількості не меншій, ніж було
придбано клієнтом, по зазначеній Учасником акції ціні. Зазначена перевірка здійснюється
протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту звернення Учасника акції з вимогою про
надання заохочення. За бажанням Учасника акції вказана перевірка може бути проведена
уповноваженим представником ТМ «YABLOKi» в присутності Учасника акції, якщо
останній висловить таке бажання.
4.3.3. У випадку дотримання правил проведення Акції заохочення вказане в п. 4.2.,
буде надано Учаснику акції протягом 5-х робочих днів з моменту звернення.
4.3.4. У випадку, якщо при проведенні перевірки з’ясується невідповідність
інформації наданої учасником Акції, правилам проведення Акції, надання Заохочення не
проводиться.
4.3.5. Після отримання заохочення, чек Учасника Акції в цілях цих Правил
вважається «погашеним», і покупка за цим чеком та виданим новим чеком після
отримання заохочення. більше не може брати участь в Акції (тобто за кожну покупку
заохочення можна отримати лише один раз).
4.4. Споживач, може звернутись до магазину ТМ «YABLOKi» протягом 7 днів, з
дня придбання ним Акційного товару, включаючи день його придбання, за умови, що
покупка була здійснена за готівковий розрахунок винятково для особистих побутових
потреб, не пов’язаних з отриманням прибутку.
4.5. Під визначенням «Магазин побутової техніки» розуміється торгова точка, що
знаходиться в межах адміністративного кордону міста, в якому була здійснена покупка в
магазині ТМ «YABLOKi» (або в якому Учасник акції планує здійснити покупку), що
належить суб’єкту господарювання який має власний зареєстрований знак для товарів і
послуг (власну торгівельну марку) та який здійснює господарську діяльність з роздрібного
продажу електронної та побутової техніки через власну торгівельну мережу на
загальнодержавному ринку.
4.5.1. Під визначення «Магазин побутової техніки» не підпадають Інтернетмагазини, торгові ларьки, павільйони, відкриті торгові центри, оптові ринки, склади, а
також торгові точки, що в них розташовані тощо, які не підпадають під критерії визначені
в п. 4.5. цих Правил.
4.6. Під терміном «Ідентичний товар» розуміється товар тієї ж марки, моделі,
конфігурації та стану, в непошкодженій фірмовій упаковці, що розповсюджується у
Магазинах побутової техніки на тих самих умовах (у т.ч. але не виключно гарантійних),
що і в мережі магазинів ТМ «YABLOKi».
4.7. Під терміном «Нижча ціна» розуміється нижча на 5 і більше відсотків ціна в
Магазинах побутової техніки від ціни на ідентичний товар, що встановлена на момент
звернення Учасника акції в порядку, встановленому п. 4.3. Правил до мережі магазинів
ТМ «YABLOKi».
4.8. Для розрахунку розміру заохочення (знижки) використовується ціна Акційного
товару, що встановлена в мережі ТМ «YABLOKi» на момент звернення Учасника акції та
ціна на ідентичний товар, шо встановлена в Магазинах побутової техніки на цей момент.
Ціна вказана в чеку (ціна придбання Акційного товару Учасником акції) при розрахунку
розміру заохочення (знижки) не враховується

5. ДОДАТКОВІ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. У разі якщо товар має акційну ціну, то розрахунок заохочення завжди
здійснюється від акційної ціни, навіть у тих випадках, коли покупець зробив покупку за
звичайною ціною.
5.2. Дія акції не розповсюджується на будь-який товар, придбаний в будь-який
кредит, безготівковий розрахунок.
5.3. Акція не діє в разі придбання послуг.
5.4. Учаснику акції може бути відмовлено в наданні Заохочення в разі виявлення
зловживань при придбанні товару (наприклад придбання акційного товару не для
особистого споживання, а для подальшого перепродажу).
5.5. Заохочення надаються Учасникам акції на умовах цих Правил «як вони є», без
будь-яких гарантій чи зобов’язань.
5.6. Участь в Акції здійснюється тільки за добровільним бажанням Учасника.
5.7. ТМ «YABLOKi» залишає за собою право подовжувати термін Акції та/або
змінювати ці правила Акції на власний розсуд.
5.8. Факт участі в цій Акції означає ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з
цими Правилами та зобов'язання їх виконувати.
5.9. У випадку, якщо Учасник, який отримав право на заохочення, з будь яких
причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати заохочення або ним
скористатися, він не має право на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
5.10. Організатор не бере на себе відповідальності з приводу будь-яких
суперечностей щодо права власності на заохочення або Акційний товар.
5.11. За будь-якою додатковою інформацією з приводу участі в Акції Учасники
можуть звертатися за телефоном 0800213213.

