
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Знижки на відновлені шини від мережі шинних центрів «100 ШИН» 

(далі – Правила та Акція відповідно) 

1. ЗАМОВНИК, ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

 

1.1. Замовником, Організатором та Виконавцем Акції є  Фізична особа підприємець Німець 

Василь Петрович  р/р 26000052655053 у банку ФКВ "ПРИВАТБАНК", РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР МФО 320649, юр. адреса 89600 , Закарпатська область, місто  Мукачеве, вулиця 

Береша, будинок № 3, квартира 48, пошт. адреса 02660,  м. Київ,  просп. Юрія Гагаріна, 23, 

тел.: 0675754292, Код за ЄДРПОУ 2559015797, далі Організатор 

1.2. Організатор мають право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Участь в Акції мають право взяти  підприємці  та підприємства різних форм власності, що 

зареєстровані в Україні (далі – Учасник Акції/Учасники Акції).  

2.2. В Акції беруть участь всі підприємці та   підприємства, що купують продукцію вказану в п. 

5.1. цих правил.  

2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції: 1) особи, яким на 

момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 2) особи, які не виконали умови цих 

Правил. 3) особи, які перебувають у трудових відносинах Організатором; 4) чоловік або 

дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, 

перелічених у підпункті 3 п. 2.3. цих Правил. 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

 

3.1. Акція діє на території України. 

3.2. Акціє не діє на тимчасово окупованих територіях та території проведення АТО. 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

4.1 Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті 100shin.com.ua (далі 

по тексту – Сайт). 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

 

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно придбати 

відновлені шини наступних моделей та типорозмірах:  
 385/65R22.5 Marangoni R164  (кольцо); 

 315/70R22.5 Marangoni RD2(кольцо); 
5.2.  Для отримання 5% на вказані шини у пункті 5.1.  знижки учасник акції повинен придбати 

за один раз (одним замовленням):  

 Три та більше шин 385/65R22.5 Marangoni R164  (кольцо); 

 Чотири та більше шин 315/70R22.5 Marangoni RD2(кольцо); 
5.3. Для отримання 10% знижки на шини вказані в пункті 5.1. учасник повинен придбати за 

один раз(одним замовленням) : 

 Двадцять та більше шин 385/65R22.5 Marangoni R164  (кольцо); 

 Двадцять та більше шин 315/70R22.5 Marangoni RD2(кольцо); 

 

5.4. Знижки надаються автоматично, та можуть не фіксуватись у документах.  



5.5. Акція діє з 16.11.2016 до 25.12.2016 або до закінчення зазначених у пункті 5.1. на складі 

Організатора.  

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду 

Учасника Акції з цими Офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих 

Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається 

відмовою Учасника в участі в Акції.  

6.2. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає згоду Організатору на 

обробку його персональних даних, а також підтверджує ознайомлення Учасника з 

правами, які згідно з ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» і положень 

чинного законодавства надаються йому як суб'єктові персональних даних. 

6.3. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймає Організатор/Замовник. При цьому рішення Організатора/Замовника є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.4. Протягом Періоду проведення Акції чи після її Організатор не зобов’язані вести листування 

з Потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, 

що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції чи будь-

яких інших подібних питань щодо даної Акції. 

6.5. Організатор акції має право змінити умови та період акції в будь-який час зазначивши 

зміни в Правилах.  


