
Офіційні правила та умови проведення маркетингової рекламної  акції «винагорода  за 
придбання  Акційних пакетів «Варяг + насіння» (далі за текстом - «правила») 

 
  
Основні поняття 
Акція «Варяг + насіння» (далі – Акція) – маркетинговий захід під умовною назвою «Варяг 
+ насіння», що реалізується в рамках та відповідно до даної програми і передбачає 
придбання Учасниками Акційних пакетів та отримання за це бонусів, які нараховуються 
Учаснику Акції за придбання Акційних пакетів у Період дії Акції. 
Порядок нарахування бонусів зазначається в Додатку № 1. 
Організатор Акції (далі – Організатор) – ТОВ «Укравіт Агро», яке знаходиться за адресою: 
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1. 
Учасник Акції (далі – Учасник) –агровиробник (юридична особа та фізична особа). 
Акційний пакет – набір Акційної продукції у визначеній Організатором кількості та 
співвідношенні. 
Акційна продукція – насіння гібриду соняшника Лейіла Екстра та гербіцид Варяг. 
Підтверджувальний документ —відомості в системі обліку Організатора Акції. 
Винагорода – можливість придбати продукцію Організатора або/та послуги «Інституту 
здоров’я рослин», які надаються Учаснику в рахунок отриманих бонусів за придбання 
Акційних пакетів. 
Бонуси – умовна облікова одиниця, яка нараховується Учаснику за купівлю Акційних 

пакетів. 

Порядок нарахування та конвертації акційних бонусів зазначається в Додатку № 1 цих 
Правил. 
 

Мета проведення акції 

Метою проведення Акції є просування продукції, а саме – насіння гібриду соняшника Лейіла 
Екстра та гербіциду Варяг для стимулювання кінцевих споживачів – агровиробників на 
придбання вказаної продукції і привернення уваги споживачів до продукції «Укравіт Агро». 

 
Умови Акції 
Для участі в Акції Учасник повинен придбати Акційні пакети в офіційного представника 
Організатора. 
Акційний пакет 1. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 100-180 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 10-19 п.од. Учасник отримує 200 бонусів. 
Акційний пакет 2. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 200-280 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 20-29 п.од. Учасник отримує 400 бонусів. 
Акційний пакет 3. 3При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 300-380 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 30-39 п.од. Учасник отримує 600 бонусів. 
Акційний пакет 4. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 400-480 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 40-49 п.од. Учасник отримує 800 бонусів. 
Акційний пакет 5. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 500-580 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 50-59 п.од. Учасник отримує 1000 бонусів. 
Акційний пакет 6. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 600-680 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 60-69 п.од. Учасник отримує 1200 бонусів. 
Акційний пакет 7. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 700-780 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 70-79 п.од. Учасник отримує 1400 бонусів. 
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Акційний пакет 8. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 800-880 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 80-89 п.од. Учасник отримує 1600 бонусів. 
Акційний пакет 9. При купівлі гербіциду Варяг в обсязі 900-980 л та насіння гібриду 
соняшника Лейіла Екстра у кількості 90-99 п.од. Учасник отримує 1800 бонусів. 
При купівлі гербіциду Варяг в обсязі понад 980 л та насіння гібриду соняшника Лейіла Екстра 
у кількості понад 79 п.од. бонуси нараховуються у розрахунку +200 бонусів за кожні 
додаткові 80 л + 9 п.од. насіння (у комплексі). 
 
Умови Акції розповсюджуються винятково на Акційну продукцію. 
У разі виникнення ситуації, що передбачає імовірність неоднозначного тлумачення умов 
Акції і/або питань, неврегульованих Акцією, Організатор лишає за собою право прийняття 
рішення. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.  
 
Учасники Акції 
Учасником Акції може стати агровиробник. 

До участі в Акції запрошуються усі агровиробники, які належним чином та в повному об’ємі 
виконали всі умови даних Правил. 

Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції не зобов’язаний 
перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 

- вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах; 

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції. 

Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення з цими 
Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними. 

Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі 
щодо засобів зв’язку з ним, не виконання/неналежне виконання умов даних Правил, 
позбавляє його права на отримання Винагороди. 

Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів за період 
проведення акції. 

Беручи участь в Акції та слідуючи її умовам, Учасник отримує право на одержання 
Винагороди у вигляді продукції Організатора або послуг «Інституту здоров’я рослин», які 
надаються Учаснику в рахунок отриманих бонусів. 
Отримання Винагороди можливе лише у випадку, якщо Учасник не має заборгованості 
перед Організатором. 

Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які 
порушили будь-які умови даних Правил. 

 
Термін дії Акції 
Акція діє з 15.01.2020 по 20.12.2020.  



Дія Акції розпочинається з моменту опублікування її умов на офіційному сайті Організатора. 
Термін отримання Винагороди – 12 місяців після розрахунків та отримання Акційних 
пакетів. 
 
Винагорода  
Винагорода являє собою можливість придбати продукцію Організатора та/або послуги 
«Інституту здоров’я рослин» і надається Учаснику в рахунок отриманих бонусів за 
придбання Акційних пакетів. Учасник акції із прайсів Організатора може обрати продукцію 
або послуги «Інституту здоров’я рослин» на суму еквівалентну отриманим бонусам. 
Вибрані Учасником продукція та/або послуги будуть передані в якості Винагороди на 
підставі Видаткової накладної на товар/послугу за 1 грн 20 коп із ПДВ. 
Бонуси Учаснику нараховуються за придбання Акційних пакетів, про що зазначається у 
обліковій системі Організатора Акції, залежно від об’єму покупки, згідно умов Акції, та за 
бажанням Учасника, можуть бути використані або на придбання продукції Організатора, 
та/або послуг «Інституту здоров’я рослин». У випадку, якщо сума Винагороди не покриває 
вартість обраної послуги, Учасник може доплатити недостатні кошти. 
Вартість 1 балу дорівнює 1 гривні. 
Передача права на отримання Винагороди Учасником третім особам не допускається. 
Організатор залишає за собою право змінити список, порядок отримання винагороди за 
результатами Акції. 
Під отриманням Винагороди у вигляді послуг «Інституту здоров’я рослин» йдеться про їх 

придбання за 1грн 20 коп. із ПДВ в рахунок отриманих бонусів. У випадку, якщо сума 

Винагороди не покриває вартість обраної послуги, Учасник може доплатити недостатні 

кошти. 

Під отриманням Винагороди у вигляді продукції Організатора йдеться про її придбання          

за 1грн 20 коп. із ПДВ, відповідно до придбаного Акційного пакету в рахунок отриманих 

бонусів.  Отримання продукції Організатора в якості Винагороди можливе винятково з 

урахуванням особливостей тарних одиниць обраного Учасником Акційного продукту. 

Отримуючи Винагороду, Учасник підписує з Організатором Видаткову накладну на товар 
(акційний продаж товарів). 
У разі відмови від Винагороди її вартість не компенсується грошовим еквівалентом чи 
іншим чином. Всі Винагороди обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несе 
ніякої відповідальності за використання Учасниками Винагороди після її одержання, за 
неможливість скористатися наданою Винагородою з будь-яких причин, а також за можливі 
наслідки використання Винагороди. 
Організатор Акції має право відмовити у наданні Винагороди Учаснику , який не виконав 
належним чином та в повному об’ємі умови, необхідні для отримання такої Винагороди, 
згідно цих Правил. 
 
 
Географія Акції 
Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком 
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території 
України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також деяких населених пунктів на території 
Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради 
національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 
загрози та збереження територіальної цілісності України»). Дане тимчасове вимушене 



обмеження діє винятково з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з 
боку Організатора гарантувати належне проведення Акції. 
 
Форс-мажорні обставини 
Організатор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин – 
стихійних лих, пожеж, військових дій, блокади, змін у чинному законодавстві, що 
припадають на термін дії Акції, та інших непідвладних контролю з боку Організатора подій. 
 
Інформаційна підтримка 
Детальніше про умови Акції можна дізнатися за номером безкоштовної гарячої лінії:                  
0 800 301 401 та за посиланням: www.ukravit.ua. 
 
Інше 
Участь в Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю 
погоджується з положеннями Програми, які можуть бути змінені та/або доповнені 
Організатором Акції протягом усього строку її дії. Одностороння зміна та/або доповнення 
положень Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення 
на сайті: www.ukravit.ua . Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту 
оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 
змінами/доповненнями до положень Програми. Акція (цей документ) не є публічною 
пропозицією укласти договір. Решта умов будуть повідомлені кожному, хто виявив 
бажання взяти участь в Акції, персонально. 
Учасники дають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне отримання, збирання, 
обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання 
інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані, і вносити 
її до баз персональних даних (ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону 
України «Про захист персональних даних»). Використання і поширення такої інформації 
здійснюється винятково в межах, потрібних для забезпечення діяльності та/або захисту 
їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, 
яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають 
право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних цілях. 
Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором 
самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою 
збереження конфіденційності. 
Учасник також дає згоду (дозвіл) на використання Організатором зразків, цитат, текстів, 
фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії Учасника та її 
працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію. При використанні 
персональних даних працівників компанії Учасника необхідно отримати від них на це 
дозвіл. 
Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не було 
у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції. 

Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право: 

- отримівати відомості про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його 

персональних даних; 

- вимагати від Організатора як власника/розпорядника його персональних даних уточнення 

своїх персональних даних; 
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- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних. 
У разі направлення претензії (в тому числі судового позову) до Організатора та/або 
Учасника щодо неправомірності використання персональних даних останній зобов’язується 
розглянути та задовольнити їх особисто й за власний рахунок. 
 
Учасник стверджує, що він знає та розуміє, що Акційна продукція – «гербіцид Варяг», який 
купується в рамках Акції, є отруйною хімічною речовиною, що може становити небезпеку 
для людей і тварин, і зобов’язується дотримуватись техніки безпеки при транспортуванні та 
застосуванні за призначенням. 
Учасник зобов’язується не здійснювати перепакування та/або зміну назви Акційної 
продукції. 
Учасник Акції зобов’язується не здійснювати будь-яких дій, що можуть кваліфікуватися як 
неправомірне використання чи порушення прав інтелектуальної власності, що належать 
виробнику продукції «Укравіт Агро», що реалізується Організатором. В тому числі, не брати 
участь та не сприяти діям будь-яких осіб, що спрямовані на відтворення технологій та 
генетики продукції «Укравіт Агро» з будь-якою метою, в тому числі для виготовлення чи 
поширення в обігу підробок чи інших контрафактних примірників Акційної продукції. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 до Правил маркетингової рекламної  акції «винагорода  за придбання  Акційних 
пакетів «Варяг + насіння» 

Порядок нарахування та конвертації акційних бонусів  

Акційний  
пакет 

Обсяг закупівлі Варяг, л 
Обсяг закупівлі насіння, 

п.од. 
Бонуси 

1 100-180 10-19 200 

2 200-280 20-29 400 

3 300-380 30-39 600 

4 400-480 40-49 800 

5 500-580 50-59 1000 

6 600-680 60-69 1200 

7 700-780 70-79 1400 

8 800-880 80-89 1600 

9 900-980 90-99 1800 

…n >980 >99 

+ 200 бонусів за 
кожні додаткові 
100 л+10 п. од. 
насіння 

 
 


