Офіційні правила рекламної Акції
«Код на мільйон!» (надалі – Акція)
1. Організатор Акції
1.1. Організатором Акції є ТОВ «Омега» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження
Організатора: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 104-А, ЄДРПОУ 30982361.
2. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції
2.1. Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції у торгівельній мережі
VARUS, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції у супермаркетах
VARUS, що реалізуються Організатором Акції в рамках його господарської діяльності.
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті:
kod.varus.ua та www.varus.ua
2.3. Номер «гарячої лінії» 0-800-30-70-80. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів національних GSM-операторів у межах України безкоштовні. Дзвінки з інших телефонів
– згідно з тарифами операторів.
3. Тривалість та територія (місце) проведення Акції
3.1. Акція триває з 00:00 годин 30 березня 2017 року по 23:59 години 24 травня 2017 року
включно (далі – «Період проведення Акції»).
3.2. Акція проводиться по всій території Україні в мережі супермаркетів «Varus» (окрім
магазина Планета за адресою: м.Дніпро, провулок Євгенія Коновальця, 6А), за винятком
тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція
(далі – «Територія проведення Акції»).
4. Учасники Акції
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент
проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»).
4.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
4.3. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення цих Правил та
інформації про Акцію на Сайті Акції, розташованому у всесвітній мережі Інтернет за адресою
kod.varus.ua та www.varus.ua, протягом терміну проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. офіційних
правил.
5. Умови участі в Акції та умови визначення переможців
5.1. В Акції бере участь продукція, що реалізується Організатором, та позначенна в
торгівельному залі спеціальними рекламними матеріалами.
5.2. Загальний період акції з 30.03.2017р. по 24.05.2017р. поділено на чотири періода:
• період №1 30.03.2017-12.04.2017
• період №2 13.04.2017-26.04.2017
• період №3 27.04.2017-10.05.2017
• період №4 11.05.2017-24.05.2017
5.3. Учасник акції, купуючи акційний товар, отримує акційний код, який друкується на чеку у
вигляді 20 цифр. Кількість кодів у чеку друкується відповідно кількості акційного товару та умов за
які надається код (вказано на рекламних матеріалах). Акційний товар позначенний в
торгівельному залі супермаркетів VARUS спеціальними рекламними матеріалами.
5.4. Зареєструвавши отриманий на чеку код на спеціальному сайті kod.varus.ua, учасник акції
гарантовано отримує 300 бонусів на бонусну карту Varus Perfect за кожен зареєстрований код. Для
того щоб зареєструвати код на сайті kod.varus.ua, учасник акції повинен зареєструватися на сайті
kod.varus.ua і увійти в особистий кабінет.
5.5. Зареєструватися на сайті kod.varus.ua можна тільки через соціальні мережі
https://www.facebook.com , https://www.vk.com, https://ok.ru, https://accounts.google.com . Аккаунт
соціальних мереж повинен містити реальне ім'я та прізвище учасника акції.
5.5. Розіграш головного призу та суперпризів проводиться серед учасників акції, які
зареєстрували не менше 10 своїх кодів на сайті kod.varus.ua. Розіграш СУПЕРПРИЗІВ
проводиться у два етапи у наступні дати: 18.04.17р., 18.05.17р.., а розіграш ГОЛОВНОГО ПРИЗУ
проводиться 30.05.17р. У розіграші призів приймає участь не сам учасник, а коди (не менше ніж 10
кодів), які він зареєстрував на сайті. Таким чином, чим більше кодів ввів учасник акції, тим у нього
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вище ймовірність виграшу. Розіграш буде проводитися за допомогою сервісу www.random.org
(випадковий вибір кодів).
5.6. РОЗІГРАШ № 1: 18.04.17р розігруються 3 СУПЕРПРИЗИ серед учасників акції, які
зареєстрували не менше ніж 10 кодів - Смартфон Apple iPhone 7 Plus 32GB Gold - 1 одиниця,
Екшн-камера GoPro Hero 5 - 1 одиниця, Apple iPad mini 4 16Gb WiFi Silver - 1 одиниця. У розіграші
суперпризів № 1 18.04.17р. беруть участь всі учасники (коди), які зареєстрували не меньш ніж 10
кодів з 30.03.17р по 17.04.17 (включно). В розіграші приймають участь не сам учасник, а коди, які
він зареєстрував на сайті kod.varus.ua, але не меньше ніж 10 кодів. Розіграш буде проводитися за
допомогою сервісу www.random.org. Доставка СУПЕРПРИЗІВ здійснюється за рахунок ТОВ Омега
на адресу, яку було узгоджено з учасником акціїї, який виграв відповідний суперприз.
5.7. РОЗІГРАШ № 2: 18.05.17 розігруються 3 СУПЕРПРИЗИ серед учасників акції, які
зареєстрували не менше 10 кодів - Смартфон Apple iPhone 7 Plus 32GB Gold - 1 одиниця, Екшнкамера GoPro Hero 5 - 1 одиниця, Apple iPad mini 4 16Gb WiFi Silver – 1 одиниця. У розіграші
суперпризів № 2 18.05.17р. беруть участь всі учасники, які зареєстрували не меньш ніж 10 кодів з
30.03.17р по 17.05.17р (включно). В розіграші приймають участь не сам учасник, а коди, які він
зареєстрував на сайті kod.varus.ua, але не меньше 10 кодів. Розіграш буде проводитися за
допомогою сервісу www.random.org Доставка СУПЕРПРИЗІВ здійснюється за рахунок ТОВ Омега
на адресу, яку було узгоджено з учасником акціїї, який виграв відповідний суперприз.
5.8. РОЗІГРАШ ГОЛОВНОГО ПРИЗУ 1 000 000 бонусів: Розіграш головного призу акції
1 000 000 бонусів проводиться серед учасників акції (кодів), які зареєстрували свої коди з 30.03.17
по 24.05.17 (включно) на сайті kod.varus.ua, але не меньше ніж 10 кодів. Розіграш головного призу
акції 1 000 000 бонусів проводиться - 30.05.17р. Виграш у розмірі 1 000 000 (один мільйон) бонусів,
надійде переможцю на бонусну карту Varus Perfect. У розіграші 1 000 0000 бонусів беруть участь
всі учасники (коди), які зареєстрували не меньш ніж 10 кодів з 30.03.17р по 24.05.17р (включно). В
розіграші приймають участь не сам учасник, а коди, які він зареєстрував на сайті. Таким чином,
чим більше кодів ввів учасник, тим у нього вище ймовірність виграшу. Розіграш буде проводитися
за допомогою сервісу www.random.org
5.9. Отримати бонуси можуть тільки ті учасники акції, що є учасниками програми лояльності,
які мають зареєстровану бонусну карту VARUS PERFECT та виконуються усі умови програми
Лояльності VARUS PERFECT. Щоб отримати бонуси, необхідно ввести номер бонусної картки у
відповідне місце (поле) на сайті kod.varus.ua в період акції з 30.03.17р до 24.05.17р (включно).
Бонуси надходять на карту на наступний день після їх реєстрації на сайті kod.varus.ua
5.10. Крім того, на сайті kod.varus.ua для зареєстрованих учасників акції доступна гра
«Колесо огляду». «Колесо огляду» - це гра, за допомогою якої учасник акції може виграти
додаткові бонуси. Виграшні суми бонусів можуть бути: 300 бонусів 1500 бонусів і 3000 бонусів. Для
того, щоб зіграти у гру «колесо огляду» необхідно зареєструватися на сайті kod.varus.ua,
зареєструвати хоча б один код, та натиснути кнопку «ГРАТИ» на сайті kod.varus.ua. Суть гри
полягає у наступному: біля «колеса огляду» стоїть рудий кіт у червоній шапці. Для рудого кота
необхідно підібрати підходящу пару з восьми кішок, які сидять на колесі огляду. Тільки три кішки з
візьми можуть створити виграшні комбінації з рудим котом, за які будуть нараховані додаткові
бонуси. Вибір кішки здійснюється шляхом натискання кнопки СТАРТ на колесі огляду. Після
натискання кнопки СТАРТ, випадковим чином вибирається одна з восьми кішок на колесі огляду. У
разі виграшної комбінації учаснику акції на бонусну карту нараховується сума бонусів відповідна
одній з трьох виграшних комбінацій: 300 бонусів або 1500 бонусів або 3000 бонусів. Кількість
можливих ігор на «Колесі огляду» обмежена кількістю вже зареєстрованих кодів на сайті
kod.varus.ua.
5.11. Якщо учасник акції ще не є учасником програми лояльності VARUS PERFECT, то
для трансформації кодів у бонуси і для участі в розіграші призів йому необхідно
зареєструватися в програмі лояльності VARUS PERFECT та ввести номер бонусної карти
VARUS PERFECT у відповідне місце на сайті kod.varus.ua в період акції з 30.03.17р до
24.05.17р (включно).
5.12. Учасник акції може ввести за добу не більше ніж 50 (п'ятдесяти) кодів на одну бонусну
карту Varus Perfect. Якщо учасник акції вводить поспіль 5 (п'ять) невірних кодів, то для нього
можливість введення кодів буде заблокована на 3 години. У разі введення 10 неправильних (не
існуючих) кодів, можливість введення кодів буде заблокована. Для розблокування цієї можливості,
учаснику необхідно звернутися у службу підтримки за електронною адресою kodvarus@gmail.com.
Учаснику акції необхідно зберігати чек з кодами протягом 10 днів після введення коду на сайті
kod.varus.ua і у разі виникнення спірних питань та необхідності підтвердження справжності чека, за
запитом ТОВ Омега учасник повинен вислати фото або скан чека на електронну пошту служби
підтримки: kodvarus@gmail.com
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5.13. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість зареєструвати Код на
Інтернет-сайті Акції з технічних причин, в тому числі через несправність техніки або не
функціонування мереж операторів телефонного зв’язку чи провайдерів інтернет-послуг.
5.14. Можливість реєстрації через Інтернет-сайт доступна з 11:00 годин 30 березня 2017 року
по 23:59 години 24 травня 2017 року.
5.15. По завершенню Періоду проведення Акції, починаючи з 23:59 години 24 травня 2017
року - Коди не реєструються. Але грати у гру «Колесо огляду» учасники акції мають можливість до
17:59 години 30 травня 2017 року.
5.16. Після визначення Переможців суперпризів та головного призу проводиться аналіз
коректності наданих Кодів. Учасники, які зареєстрували невірний Код, виключаються зі списку
Переможців і право на одержання призу переходить до наступного Учасника якого буде обрано за
допомогою сервісу www.random.org.
5.17. Після проведення кожного визначення Переможців, результати розіграшу
оприлюднюються на Інтернет-сайті Акції kod.varus.ua та www.varus.ua (не пізніше, ніж через три
робочі дні з моменту визначення Переможців).
5.18. Надалі з Учасником звязується Організатор Акції для уточнення всіх персональних
даних та отримання документів необхідних для отримання Подарунку.
6. Подарунковий фонд Акції
6.1. Подарунками Акції є:
6.1.1. СУПЕРПРИЗИ - Смартфон Apple iPhone 7 Plus 32GB Gold - 2 одиниці, Екшн-камера
GoPro Hero 5 - 2 одиниці, Apple iPad mini 4 16Gb WiFi Silver – 2 одиниці. (надалі – Подарунок).
6.1.2. ГОЛОВНИЙ ПРИЗ 1 000 000 (один мільйон) бонусів на бонусну карту Varus Perfect –
розігрується один код на мільйон бонусів.
6.1.3. 300 бонусів на карту VARUS PERFECT за умови реєстрації кода на сайті kod.varus.ua
та наявності бонусної картки Varus Perfect (надалі – Гарантований подарунок).
6.1.4. Додаткові бонуси 300 бонусів або 1500 бонусів або 3000 бонусів – розігруються на
сайті kod.varus.ua у грі «Колесо Огляду» (один код – одна гра).
6.2. Кількість Подарунків Акції обмежена і зазначена в п. 6.1.1. цих Правил, кількість
головного призу обмежена і зазначена в п. 6.1.2. цих Правил, кількість Гарантованих подарунків
(бонусів) не обмежена і відповідає кількості зареєстрованих кодів на сайті kod.varus.ua.
6.3. Характеристики суперпризів (колір, розмір) Акції визначаються на розсуд Організатора
Акції та можуть відрізнятися від зображень на рекламних і рекламно-інформаційних матеріалах.
Суперпризи Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна суперпризів Акції грошовим
еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Суперпризи Акції обміну та
поверненню не підлягають.
6.4. Суперпризи переможці Акції отримують за 0,01грн. з ПДВ, та передають організатору
акції наступні документи по електронній пошті d.grabovets@varus.ua:
• Копію паспорта Переможця
• Ідентифікаційний номер Переможця
Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання
суперпризів Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись
наданими суперпризами Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких
суперпризів Акції.
6.5. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та
обов’язкових платежів до бюджету стосовно операцій з вручення Подарунків Акції несе
Організатор Акції.
7. Обмеження
7.1. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких
було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будьяких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні
умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому
випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення
до подальшої участі в Акції Учасників Акцій приймається самостійно Організатором, і оскарженню
не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту
недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними суперпризів, головного призу
та гарантованого подарунку 300 бонусів), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не
одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають
право на одержання жодних компенсацій.
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8. Додаткові умови Акції.
8.1. Всі Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих
Правил.
8.2. Своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та
зобов’язуються їх виконувати. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є
здійснення Учасником реєстрації Коду на Інтернет-сайті Акції, згідно з вимогами Правил.
8.3. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
8.4. Процедура визначення Переможців Акції не є лотереєю, або іншою, заснованою на
ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
8.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за
якість послуг операторів поштового, кур’єрського та телефонного зв’язку, в тому числі, але не
обмежуючись, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час
проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких
Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання
Заохочень Акції/ не змогли зареєструватися на Інтернет-сайті Акції та ін.
8.6. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх
розміщення на Інтернет-сайті kod.varus.ua та www.varus.ua
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.
8.7. Організатор Акції залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або
окремих видів Заохочень Акції, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими
Правилами.
8.8. Організатор не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Акції
Заохочень Акції, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання)
своїх обов'язків Учасниками Акції, передбачених цими Правилами, за настання обставин
непереборної сили (форс-мажор), тощо.
8.9. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок
стосовно Заохочень Акції. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будьяких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень Акції. Організатор не
бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.10. Факт участі в Акції є згодою Учасника/Переможця на надання персональних даних, у
тому числі його прізвища, імені, по батькові, статі, віку, номеру мобільного телефону, адреси
електронної пошти, іншої персональної інформації Організатору/третім особам 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 суперпризів, головного призу та гарантованого подарунку 300
бонусів, індивідуального спілкування з Учасниками Акції 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.
8.11. Проставленням спеціальної відмітки у полі «Я приймаю правила акції «Код на мільйон»
на сайті kod.varus.ua після заповнення або заповнення і відправки даних, учасник підтверджує
свою згоду з правилами учасника акції та правилами учасника програми лояльності Varus Perfect
та дає свою добровільну згоду на обробку його персональних даних, а також підтверджує, що він
ознайомлений з правилами, повідомленням і положенням про збір, зберігання і обробку
персональних даних.
8.12. Погоджуючись з умовами даної акції Учасник підтверджує свою згоду з умовами
персональної обробки даних програми лояльності VARUS PERFECT, які розміщені на офіційному
сайті ТОВ Омега: http://varus.ua/uk/varus-perfect
8.13. Метою збору, обробки та зберігання персональних даних учасника є забезпечення
реалізації цивільно-правових правовідносин між учасником та ТОВ «Омега». Персональні дані
учасників обробляються та зберігаються відповідно до вимог Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297 (Закон №2297).
8.14. Беручи участь в Акції, кожен Учасник 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), в тому числі, Учасник надає свою безумовну згоду
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на використання його імені в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу, а також
для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником 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.
8.15. Відносно всіх персональних даних, наданих Переможцями Акції, Організатором або
уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів
щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист
персональних даних».
8.16. 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.
8.17. 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.
8.18. Для інформаційної та організаційної підтримки акції створюється спеціальний сайт
kod.varus.ua. Додатково ознайомитися з умовами та подробицями акції можна на сайті
www.varus.ua та по телефону гарячої лінії 0 800 30 70 80. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних
телефонів у межах України безкоштовні.
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