ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ
«Готівка на касі з Mastercard»
1. ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Організатор Акції – ТОВ «Омега».
1.2. Партнером Акції є Mastercard Europe SA. Місцезнаходження: Шоссе де Тервюрен
198А, 1410 Ватерлоо, Бельгія.
2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Акція проводиться у строк з 15.06.2021 00:01 до 15.07.2021 23:59 включно (далі –
Загальний період Акції).
2.2. Акція діє в супермаркетах «VARUS» згідно з адресною програмою місць
проведення Акції, розміщеною на вебсайті varus.ua, з 15.06.2021 00:01 до 15.07.2021
23:59 включно.
3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
3.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється:
3.1.1. Шляхом розміщення правил Акції на сайті varus.ua.
3.1.2. За допомогою гарячої лінії «VARUS» 0 800 30 70 80 (дзвінки безкоштовні з усіх
телефонів на території України).
4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, що досягли 18 років, та ті, які
здійснили покупку товарів у магазинах «VARUS» згідно з адресною програмою Місць
проведення Акції в Загальний період Акції, а також умови Акції, вказані у пункті 5.1
(далі – Учасники Акції).
4.2. Учасниками Акції не є покупці, що здійснили замовлення доставки товарів з
асортименту супермаркетів «VARUS» та інтернет-магазину go.varus.ua, а також що
зробили замовлення через будь-які інші служби доставки.
4.3. Учасниками Акції за будь-яких обставин не мають права бути: а) неповнолітні; б)
недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи; Обмеження щодо участі в Акції
можуть бути змінені Замовником Акції.
5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Участь в Акції дає можливість отримати 20 гривень бонусами (тут і далі в Правилах
проведення рекламно-маркетингової акції «Готівка на касі з Mastercard» мається на
увазі зарахування 2000 бонусів на бонусний рахунок картки VARUS) на свою картку
лояльності VARUS PERFECT за два перших зняття суми не більше 500 грн готівки на
касі у період з 15.06.2021 00:01 до 15.07.2021 23:59 включно під час оплати на касі
карткою Mastercard® за будь-яку суму покупки. За одну операцію клієнт можете зняти
не більше ніж 500 грн. 20 гривень бонусами на картку лояльності VARUS PERFECT
нараховується протягом наступної доби після виконання умов, що зазначені у пп 5.2 п.5
даних Правил.
5.2. Для того щоб стати Учасником Акції, необхідно виконати одночасно такі три умови:
5.1.1. Умова 1: Клієнт має бути учасником лояльності VARUS PERFECT.
5.1.2. Умова 2: Клієнт отримує 20 гривень бонусами на картку лояльності VARUS
PERFECT за два перших зняття суми не більше 500 грн готівки на касі у період з
15.06.2021 00:01 до 15.07.2021 23:59 включно під час оплати на касі карткою

Mastercard® за будь-яку суму покупки, за винятком: 1) використання бонусів, отриманих
у рамках участі у програмі лояльності «VARUS PERFECT»; 2) поповнення на касі
банківських карток; 3) замовлення з магазинів «VARUS» через сервіси: 3.1) доставка з
інтернет-магазину go.varus.ua 3.2) доставка через будь-які сервіси доставки; 4)
грошових коштів, витрачених на всю категорію «Тютюнові вироби» та «Алкогольна
продукція» , та предметів, пов’язаних із вживанням тютюнових виробів;
5.1.3. Умова 3: чек має бути оплачений платіжною карткою Mastercard на касі у період з
15.06.2021 00:01 до 15.07.2021 23:59 включно (зокрема у разі розрахунку мобільним
пристроєм (мобільним телефоном, годинником, браслетом, планшетом тощо) з
встановленим на ньому платіжним додатком, за допомогою якого здійснюються
платіжні операції карткою Mastercard.
5.3. Клієнт, який виконав всі три умови, вказані у пункті 5, автоматично стає Учасником
Акції, та отримує 20 гривень бонусами на картку «VARUS PERFECT».
6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Більш детальна інформація – на сайті varus.ua або за телефоном 0 800 307080
(дзвінки безкоштовні на території України).
6.2. Організатор Акції має право змінювати умови Акції, в тому числі достроково її
припинити. Інформація про внесені зміни або припинення Акції публікується в Місцях
проведення Акції та на офіційному веб сайті www.varus.ua.
6.3. Інформаційна підтримка Акції: www.varus.ua, гаряча лінія «VARUS» 0 800 307080
(дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України).

