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Офіційні правила 

(далі - Правила) 

проведення Акції під умовною назвою «Купуй вигідно!» 

 
1. Визначення термінів 

 
1.1. Організатор Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондитерська 

фабрика «Ярич», місцезнаходження: 80463, Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н., с. Старий 

Яричів, вул. Заводська, 1 . ЄДРПОУ: 36767366 

 
1.2. Виконавці Акції – магазини (окрім національних мереж супермаркетів) та роздрібні 

точки продажу, що здійснюють продаж Акційного товару кінцевим споживачам (місце 

проведення Акції, надалі – Місця продажу). 

 
1.3. Акційний товар – Акційний набір "Крекер з цибулею 180 г + Крекер класичний 80 

г" ТМ "Yarych" на упаковці якого акційна липка стрічка з написом «АКЦІЯ* 15,55 

ГРН.». Упаковки Акційного товару мають наступний вигляд: 

 
 

 
1.4. Акція «Купуй вигідно!»: згідно цих Правил під Акцією мається на увазі можливість 

придбання споживачем у Місцях продажу однієї одиниці (акційний набір)  за 

спеціальною (зниженою) ціною - 15 грн. 55 коп., з врахуванням ПДВ (надалі – Акція). 

Ціна неакційного товару (однієї упаковки крекеру «З цибулею «Yarych» 180 г та однієї 

упаковки крекеру «Класичний «Yarych» 80 г.), що діяла до моменту проведення Акції, 

за умови покупки двох товарів згаданих раніше, становила 23 грн. 98 коп., з 

урахуванням ПДВ (могла відрізнятися у бік збільшення або зменшення, залежно від 

цінової політики місць продажу товару)., що не залежало від Організатора). 

Організатор, за домовленістю (прямо чи опосередковано) з Виконавцями Акції та 

незалежно від ціни на аналогічний неакційний товар, що діяла до початку проведення 

Акції, на Строк проведення Акції встановлює зазначену фіксовану ціну на Акційний 

товар в розмірі 15 грн. 55 коп. 
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1.5. Мета проведення Акції - здійснення маркетингового заходу, що спрямований на 

просування на ринку України, зокрема на території, де не представлені національні 

мережі супермаркетів, Акційного товару, збільшення попиту на вказану продукцію, 

підвищення обізнаності споживачів щодо цієї продукції, стимулювання продажу, 

розповсюдження інформації про продукцію під TM «Yarych», формування у 

споживачів інтересу та споживчого попиту на таку продукцію. Акція здійснюється на 

безоплатних засадах (проводиться за рахунок Організатора). 

Акція не має на меті та не спрямована на порушення: 

• антимонопольного законодавства, в тому числі не є проявом недобросовісної 
конкуренції, не призводить до поширення інформації, що вводить в оману; 

• прав споживачів, в тому числі при проведенні Акції не здійснюється поширення 
товару неналежної якості; 

• законодавства про рекламу, в тому числі не є недобросовісною та/або 
неправомірною порівняльною рекламою; 

• інших вимог законодавства України. 

 
1.6. Учасник Акції - фізична дієздатна особа, споживач, який виконав умови участі в 

Акції. Учасники акції та Виконавці погоджуються, що Організатор не зобов’язаний 

перевіряти обсяг правоздатності та/або дієздатності Учасника акції. 

 
1.7. Правила - дані правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до 

них, додаткові документи, інформація щодо умов проведення Акції, розміщені 

Організатором на сайті за посиланням https://www.yarych.com/news в Період 

проведення Акції. 

 
1.8. Територія проведення Акції - Акція проводиться в Місцях продажу по всій території 

України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей). 

 
1.9. Строк проведення Акції (або Період проведення Акції) – строк, протягом якого 

здійснюється продаж Акційного товару – з 10 січня  2021 року, а саме з моменту появи 

Акційного товару у Місцях продажу, та до моменту, поки Акційний товар наявний в 

Місцях продажу. 

 
2. Участь в Акції 

2.1. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, і бажають 

придбати Акційний товар для власного споживання без комерційної мети та з 

дотриманням цих Правил. 

2.2. Товар, що приймає участь в Акції, повинен відповідати вимогам, наведеним вище у 

визначенні поняття «Акційний товар». 

2.3. Участю в Акції визнається придбання товару в Період проведення Акції за 

спеціальною (зниженою) ціною, визначеною Правилами. 
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2.4. В даній Акції приймає участь лише Акційний товар. Умови проведення акцій щодо 

інших товарів (продукції) Організатора визначаються останнім окремо. 

2.5. У випадку, якщо Виконавці встановлюють додаткові знижки на Акційний товар або 

всі товари, що наявні в Місці продажу (у зв’язку із застосуванням програми лояльності, 

використанням карток постійних клієнтів, тощо), правила надання таких знижок (їх 

застосування до Акційного товару) встановлюються Виконавцями і Організатор не 

несе відповідальності за порядок надання таких додаткових знижок. 

2.6. Учасники Акції мають право відмовитися від участі в Акції шляхом уникнення 

придбання Акційного товару. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова 

від належного їх виконання також вважається відмовою Учасника від участі в Акції. 

2.7. Участь в Акції можна брати необмежену кількість разів протягом Строку проведення 

Акції. 

2.8. Фактом участі в Акції Учасники Акції підтверджують свою повну згоду з усіма умовами 

даних Правил та погоджуються їх дотримуватися. 

 
3. Інші Умови 

 
3.1. Організатор Акції та Виконавець Акції разом та кожен окремо не несуть 

відповідальності за порушення строків та/або умов проведення Акції у випадку 

настання обставин форс-мажор, таких як: стихійні явища природного характеру 

(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха 

техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, 

обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, 

епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також прийняття актів органами державної влади 

чи місцевого самоврядування, заборонні заходи названих органів та інші дії, що не 

залежать від волі Організатора та/або Виконавців і унеможливлюють виконання 

зобов'язань, передбачених Правилами, або перешкоджають належному їх виконанню. 

3.2. Організатор Акції не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки (навіть у тому 

випадку, якщо Організатор Акції був попереджений про можливість виникнення 

відповідного збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, 

нематеріальний збиток і матеріальні витрати, які були понесені у наступних випадках: 

1) внаслідок використання або неможливості використання сайту 

https://www.yarych.com/ та/або неможливості ознайомитись з цими Правилами; 

2) за відсутності вини Організатора; 

3) внаслідок дій третіх осіб. 

3.3. У випадку виявлення в Період дії Акції порушень умов проведення Акції (Правил) 

Учасники акції мають право повідомити про такі обставини Організатора. 

Організатор зобов’язується, за наслідками розгляду відповідних звернень Учасників 

акції, вжити належних та розумних заходів, що від нього залежать, з метою усунення 

виявлених порушень (звернутися до Виконавця з вимогою про усунення порушень, 

тощо). 

Відповідальність за порушення умов Акції несуть винні особи у порядку, визначеному 

законодавством України. 
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3.4. Окрім випадків, коли протилежне прямо не передбачено імперативними нормами 

законодавства України, не дає права Учаснику акції на одержання від Організатора 

будь-яких видів компенсації (відшкодування): 

• відмова Учасника акції від участі в Акції з будь-яких причин; 

• повернення Акційного товару; 

• порушення Правил Виконавцями або третіми особами. 
3.5. Учасники Акції погоджуються з тим, що Організатор має право самостійно або за 

участю третіх осіб збирати інформацію, в тому числі, якщо такі будуть отримані, 

Персональні дані Учасників акції, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, 

проводити аналіз, обробляти їх методами, що не порушують чинне законодавство 

України, зберігати інформацію про результати проведення Акції, її вплив на попит, 

тощо, без виплат будь-яких видів винагород Учасникам акції. 

3.6. Організатор Акції має право на зміну Строку, умов проведення Акції (Правил), та 

Території проведення Акції. 

3.7. Ці Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом 

усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у 

випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що 

визначений для інформування про Правила Акції, відповідно до пункту 3.8 цих 

Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, 

якщо інше не буде спеціально визначено самими змінами/доповненнями до цих 

Правил. 

3.8. Інформування щодо Правил та змін до них, може бути здійснено шляхом розміщення 

інформації, як зазначено вище, в Період проведення Акції в Місцях продажу 

Акційного товару та/або на сайті https://www.yarych.com/news за допомогою інших 

Інтернет-ресурсів, а також шляхом розміщення рекламних матеріалів, анонсування 

Акції на телебаченні або радіо, тощо. 

3.9. Дана Акція не є лотереєю чи послугою у сфері грального бізнесу. 

3.10. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих 

Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення з цього 

приводу приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства 

України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не 

підлягає. 

3.11. У всьому, що не передбачено цими Правилами, Учасники акції, Організатор та 

Виконавець керуються чинним законодавством України. 


