Офіційні правила акції
«100 сертифікатів по 5 000 гривен на покупку прикрас»
від мережі супермаркетів VARUS
1. Загальні положення
1.1. Організатором та виконавцем Акції «100 сертифікатів по 5 000 гривен на
покупку прикрас» Від VARUS (далі – Акція) є Товариство з обмеженою
відповідальністю «Омега» (надалі –Організатор), спільно з Товариством з
обмеженою відповідальністю «ФРЕЯ 2016», надалі Ювелірний Дім
ZARINA.
1.2. Дійсні правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВ
«Омега» стосовно порядку та умов проведення Акції.
1.3. Переможці Акції будуть визначені за критеріями, викладеними в цих
Правилах.
1.4. Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції та
нагородження Переможців Акції Організатор має право залучати третіх осіб.
2. Правила участі в Акції
2.1. Учасником Акції є всі покупці товарів в мережі супермаркетів VARUS,
які зробили покупку акційних товарів, а саме цукерки в коробках або шоколад
ТМ ROSHEN, ТМ MILLENIUM, ТМ АВК, ТМ Корона, ТМ Milka із зазначеного
переліку нижче.
2.2.
Корона шоколад чорний 85г
Корона шоколад молочний 85г
Корона шоколад молочний з горіхом 85г
Корона шоколад молочний горіх ізюм 85г
Корона шоколад чорний з цілим лісовим горіхом 90г
Корона шоколад молочний з цілим лісовим горіхом 90г
Корона шоколад екстрачорний без додатків 85г
Корона Цукерки Венеціанська ніч 154г
Корона шоколад чорний пористий 80г
Корона шоколад молочний пористий 80г
Корона шоколад білий пористий 80г

Корона цукерки Венеціанська ніч 252г
Корона цукерки ДеЛюкс чорний шоколад 146г
Корона цукерки ДеЛюкс молочний шоколад 146г
Корона Набір Шоколад екстрачорний 2х90г
Корона цукерки ДеЛюкс молочний шоколад 254г
Корона Макс Фан шоколад молочний з мармеладом, печивом, карамеллю 160г
Корона Макс Фан шоколад молочний з арахісом, драже, карамеллю 160г
Корона Макс Фан шоколад молочний з мармеладом та попкорном 160г
Корона шоколад молочний малина-крем, 85г
Корона шоколад молочний апельсин-крем, 85г
Корона шоколад молочний смородина-крем, 85г
Мілка шоколад молочний з цілим горіхом 90г
Мілка шоколад молочний з цілим мигдалем 90г
Мілка шоколад молочний без додатків 90г
Мілка шоколад молочний зі смаком полуниці 90г
Мілка шоколад молочний Крем-печиво 300г
Мілка шоколад молочний з цільним горіхом та карамеллю 300г
Мілка шоколад молочний пористий Мілка Баблз 80г
Мілка шоколад молочний з солоним крекером Тук 87г
Мілка шоколад молочний з крекером Лу 87г

Мілка шоколад молочний зі шматочками печива Орео 100г
Мілка шоколад молочний з цілим мигдалем 185г
Мілка шоколад зі шматочками печива Орео 37г
Мілка шоколад зі шматочками печива Орео 300г
Мілка шоколад з арахісом і карамеллю 276г
Мілка шоколад з арахісом та карамеллю 37г
Мілка шоколад молочний пористий з кокосом 97г
Любімов цукерки Серця з горіховим праліне в молочному шоколаді 100г
Любімов цукерки Серця молочний шоколад 125г
Любімов цукерки молочний шоколад горіх праліне 208г
Любімов Цукерки Асорті фрукти в шоколаді 150г
Любімов шоколад молочний з лісним горіхом і родзинками 85г
Любімов шоколад чорний 85г
Любімов шоколад молочний 85г
Любімов цукерки Престиж асорті 286г
Любімов цукерки Фрукти у шоколаді 300г
Любімов цукерки Чорнослив у шоколаді 150г
Любімов цукерки Серця у молочному шоколаді 225г
Любімов Шоколад чорний з трюфельною начинкою 100г
Любімов Шоколад молочний з горіховим праліне 38г

Любімов шоколад чорний з горіховим праліне 38г
Любімов шоколад чорний з трюфельною начинкою та мигдалем 38г
Любімов шоколад чорний з начинкою тірамісу 38г
Любімов цукерки ТРЮФ мигдаль у чорному трюфелі 100г
Любімов цукерки ТРЮФ мигдаль у молочному трюфелі 100г
Любімов цукерки ТРЮФ мигдаль у білому трюфелі 100г
Любімов цукерки Пташине молоко у чорному шоколаді 150г
Шоколат`є цукерки Асорті 250г
Міленіум шоколад білий пористий 90г
Міленіум шоколад молочний пористий 90г
Міленіум шоколад чорний пористий 90г
Міленіум Голд шоколад білий з горіхом 100г
Міленіум Голд шоколад молочний з горіхом 100г
Міленіум Голд шоколад чорний з горіхом 100г
Міленіум Голд шоколад молочний з мигдалем 100г
Міленіум цукерки Оушен Сторі 170г
Міленіум Цукерки Оушен Сторі 340г
Міленіум Голд цукерки молочний шоколад цільний лісовий горіх 205г
Міленіум цукерки Елеганс Асортi молочний шоколад 285г
Цукерки Любімов Корзинка Асорті 220г

Міленіум цукерки Рів`єра Асорті 125г
Міленіум шоколад Фаворит чорний 80% 100г
Міленіум цукерки Рив`єра НАЙС 250г
Міленіум шоколад Фаворит оранж чорний 100г
Міленіум шоколад пористий молочний 90г
Міленіум шоколад Фрукти та горіхи молочний з курагою та родзинками 80г
Міленіум шоколад Фрукти та горіхи чорний з апельсиновими цукатами та
родзинками 80г
Міленіум шоколад Фрукти та горіхи молочний з журавлиною та родзинками
80г
Шоколад Мілленіум білий та молочний пористий 70г
Шоколад Мілленіум молочний з мигдалем пористий 70г
Шоколад Мілленіум молочний мусовий зі смаком чорниці 135г
Шоколад Мілленіум молочний мусовий зі смаком полуниці 135г
Шоколад Мілленіум чорний мусовий зі смаком лайму 135г
Шоколад Мілленіум чорний мусовий зі смаком апельсину 135г
Цукерки Мілленіум Корзинка Асорті 220г
Оскар Ле Гранд цукерки Трюфф чoрний 200г
Оскар Ле Гранд цукерки Трюфф чoрний 100г
Оскар Ле Гранд цукерки Трюфф чорний 300г
Оскар Ле Гранд Шоколад чорний 82% 82г кошерний

Оскар Ле Гранд цукерки Асорті 220г
Рошен шоколад Чайка 90г
Рошен шоколад Альонка 90г
Рошен Шоколад екстра чорний 90г
Рошен Шоколад Брют 78% 90г
Рошен Шоколад чорний з подрібненим лісовим горіхом 90г
Рошен Шоколад Молочний з подрібненим лісовим горіхом 90г
Рошен Шоколад екстра молочний з родзинками та подрібненим лісовим
горіхом 90г
Рошен шоколад екстра чорний з цілими лісовими горіхами 90г
Рошен шоколад молочний з цілими лісовими горіхами 90г
Рошен цукерки Асортмент класік темний шоколад 154г
Рошен цукерки Київ Вечірній 176г
Рошен шоколад білий пористий 85г
Рошен шоколад пористий екстра чорний 85г
Рошен шоколад пористий молочний 85г
Рошен цукерки Асортмент елегант молочний шоколад 145г
Рошен шоколад екстра молочний з сезамом 90г
Рошен цукерки Стріла Подольска 200г
Рошен шоколад молочний 90г
Рошен шоколад молочний з горіховою нугою 90г

Рошен шоколад молочний з кокосовою нугою 90г
Рошен шоколад молочний з чорничною нугою 90г
Рошен шоколад пористий білий зі смаком карамелі 90г
Рошен цукерки Шутерс з ромовым ликером 150г
Рошен цукерки Шутерс з бренді-ликером 150г
Рошен цукерки Чоколотерія 194г
Рошен цукерки Асортімент Класік 308г
Рошен цукерки Асортімент Елігант 290г
Рошен цукерки Шутерс зі смаком текіли санрайз 105г
Рошен цукерки Київ Вечірній 352г
Рошен Шоколад екстра чорний 70% 90г
Рошен шоколад чорний з чорницей і печивом 56% 90г
Рошен шоколад чорний з апельсиновою цедрою і печивом 56% 90г
Рошен шоколад молочний з цілим мигдалем 90г
Рошен цукерки Шутерс Айриш Кофе 150г
Рошен цукерки Шутерс Піна Колада 150г
Рошен цукерки Шутерс з вишневим лікером, 150г
Рошен шоколад молочний з апельсиновою цедрою та печивом 90г
Рошен цукерки Чоколатерія 256г
Рошен цукерки Чоколатерія 194г

Рошен цукерки Тібі Пралінес полуничний та молочний крем 122г
Рошен цукерки Тібі Пралінес Тірамісу 120г
Рошен цукерки Черрі квін 192г
Рошен шоколад молочний з апельсиновою нугою 90г
Шоколад Рошен молочний зі смаком Апельсинового парфе 90г
Шоколад Roshen молочний зі смаком Полуничної паннакоти 90г
Шоколад Рошен молочний зі смаком Лимонного чізкейку 90г
Шоколад Рошен молочний зі смаком Чорничної паннакоти 90г
Цукерки Рошен Тібі Пралінес Блек чері та чоко креам 119г
АВК цукерки Асорті молочний шоколад 200г
АВК цукерки Асорті чорний шоколад 200г
АВК Цукерки Доміор зі смаком віскі 225г
АВК Цукерки Доміор зі смаком рому 225г
АВК цукерки Шедевр Королівський з горіховою начинкою фундук 125г
АВК цукерки Вечір золотий 180г
АВК цукерки Вечір золотий 330г
АВК цукерки Труфальє Серце 124г
АВК шоколад чорний 90г
АВК шоколад молочний 90г
АВК цукерки Креамо з цілим фундуком та шоколадною начинкою 335г

АВК цукерки Баритон з вершковим смаком 415г
АВК цукерки королівський шарм з вершковою начинкою 235г
АВК цукерки королівський шарм з горіховою начинкою 235г
АВК Цукерки Королівський шарм з подрібненим арахісом137г
АВК Цукерки Королівський шарм з шоколадною начинкою 137г
Цукерки АВК Барітон з шоколадним смаком 415г
Цукерки АВК Барітон з горіховим смаком 210г
2.3 Учасником Акції, що може прийняти участь в розіграші призів, може бути
будь-який громадянин України.
2.4 Кожен Учасник Акції може отримати лише один сертифікат
2.5 Під отриманням призів слід розуміти придбання Подарункового Сертифіката
встановленого зразка за 0,01 грн. за результатами розіграшу та за умови
дотримання Переможцями Призів умов Правил Акції.
3. Місце та термін проведення Акції.
3.1. Акція діє в усіх супермаркетах «VARUS» згідно з адресами магазинів, що
розміщені на сайті: www.varus.ua окрім супермаркету у м.Дніпро «Планета» за
адресою пер. Е. Коновальца (вул. Урицького), 6А .
3.2 Акція проходить з двадцять восьмого лютого по тринадцяте березня
2019 року (включно) на території України, крім АРК та зони проведення ООС.
3.3 Магазини що беруть участь у Акції, в яких можна обміняти сертифікат
знаходяться за адресою зазначено у пункті 4.4 цих правил
4.Умови отримання розіграшу та передачі Головного призу Акції
4.1 У випадку, якщо хтось із Учасників та/або Переможців відмовляється від
придбання призу або втрачає право на придбання Подарункового Сертифіката
через
порушення
цих
Правил,
право
отримати
Подарункового
Сертифіката, згідно з даними Правилами, Організатор та/або Виконавець мають
право визначити Переможцем наступного за порядковим номером Учасника із
списку,
який
автоматично
сформувала
система
https://randomus.ru або www.random.org.
4.2 Під час проведення Розіграшу здійснюється відеофіксація, за бажанням
учасників розіграшу Організатор може надати відеозапис розіграшу.
4.3 Ювелірний Дім ZARINA надає можливість Переможцям Акції використати
Подарункові сертифікати, які надають право його пред’явникам отримати будьякий, без винятку товар, що відповідає номіналу цього сертифікату, лише в
крамницях зазначених в офіційних правилах цієї Акції.
4.4 Крамниці, що беруть участь у Акції знаходяться за адресою зазначено нижче:
м.Луцьк пр-т Волі, 17; Дніпро пр-т Яворницького, 54; м. Маріуполь Запорізьке
шосе, 2, ТРЦ «ПортCity» Запоріжжя пр-т Соборний, 83/85, ТРЦ «Аврора»; ІваноФранківськ вул. Шашкевича, 2; м. Київ вул. Берковецька, 6Д, ТРЦ "Lavina Mall", м.
Київ вул. Гната Хоткевича, 1В, ТРК "Проспект" м. Кіївпр-т С. Бандери, 23, ТЦ

Gorodok Gallery, Ювелірний Квартал; м. Київ бул. Шевченко, 2; м. Київ вул.
Саксаганського, 102; м. Київ Майдан Незалежності, 1, ТЦ "Глобус"; м. Біла Церква
вул. Ярослава Мудрого, 40, 1 пов, 1 відділ, ТЦ "Гермес"; м. Львів пл. Міцкевича, м.
Львів вул. Під Дубом, 7-Б, ТЦ "Форум Львів"; м. Одеса вул. Рішельєвська, 23а; м.
Рівне вул. Макарова, 23, ТРЦ "Екватор" м. Суми просп. Лушпи, 4/1, ТЦ
"Лавина";м. Черкаси, бул. Шевченко, 197, м-н "Рубін"; м. Черкаси вул.
Припортова, 34, ТЦ "Дніпроплаза";м .Черновци вул. О. Кобилянської, 22 та у
інтернет магазині Ювелірного Дому ZARINA.
4.5. Подарунковий сертифікат – це документ, який підтверджує право його
Пред’явників (Переможців Акції) на придбання прикрас Ювелірного Дому
ZARINA на суму та за параметрами, вказаними у Подарунковому сертифікаті.
4.6. Номінал сертифікату – грошова сума у гривнях у розмірі 5 000 гривен за
кожний сертифікат у межах якої його пред’явник має право на придбання
прикрас ювелірного дому ZARINA
5. Розіграш Головного призу відбувається на наступних умовах:
5.1 Учасник Акції, що бажає прийняти участь в розіграші Головного призу,
повинен:
А).Здійснити покупку в одній з Торгових Точок Організатора Акції, товарів, а
саме цукерок в коробках або шоколад ТМ ROSHEN, ТМ MILLENIUM, ТМ АВК,
ТМ Корона, ТМ Milka із зазначеного в пункті 2.2
Б). Здійснити реєстрацію своєї участі в розіграші, зареєструватися
відправивши смс з унікальним кодом, який розміщений на чеку, на короткий
номер 6101.
5.2 Учасники Акції, що отримали приз, не мають права вимагати виплати
грошового еквіваленту вартості призу замість нього, а також вимагати передачі їм
замість призу інших товарів або послуг.
5.3 Для отримання призу Переможці зобов‘язані:
А). особисто надати уповноваженій особі Організатора документ, що посвідчує
особу Учасника Акції (оригінал паспорта) та копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду. Дані паспорта мають співпадати з інформацією Анкети
учасника Акції, на підставі якої був визначені Переможці Акції.
Б). Надати згоду на обробку персональних даних, а також отримати повідомлення
про включення даних до баз даних.
В). інші документи на вимогу Організатора.
У випадку, якщо дані паспорта та Анкети, на підставі якої був визначені
Переможці Акції, не співпадають, та/або у випадку не пред’явлення особою чи
особами будь-якого з необхідних документів протягом періоду видачі призу
вважається, що Переможці Акції, відмовилися від призу, та втрачають статус
Переможців Акції. У такому разі Організатор та/або Виконавець мають право
визначити Переможців наступного за порядковим номером Учасника із списку,
який автоматично сформувала система https://randomus.ru або www.random.org.
5.4 З моменту оформлення передачі призів Переможцям, до Переможця
Головного призу переходить право власності та ризик випадкового пошкодження
чи знищення Головного призу.
5.5 З моменту оформлення передачі Головного призу Переможцю Організатор
Акції не несе відповідальності за збереження Головного призу.
5.6 Рішення про визначення Переможців Акції розміщується окремим
інформаційним повідомленням на офіційній Сторінці Замовника протягом 10
(десяти) календарних днів з дати визначення Переможців акції.
5.7 Визначення переможців проводиться 18 березня до 23:59.
5.8 Рішення щодо визначення Переможців Акції згідно цих Правил є остаточним і
оскарженню не підлягає.

5.9 У разі якщо Переможець Акції протягом 10-ти календарних днів не
звернеться до Організатора для оформлення передачі та отримання призів,
вважається, що такий Учасник Акції відмовилися від призу.
5.10 Інформація про всіх Переможців Акції розміщується на офіційному сайті
5. Визначення Переможця Акції
5.1 Учасники Акції, які виконали умови Правил Акції для участі в розіграші
Головного призу вносяться до системи https://randomus.ru або www.random.or
5.2 Організатор за допомогою програми https://randomus.ru або www.random.or
визначає Переможців серед Учасників, зареєстрованих у відповідності до цих
Правил акції.
5.3 Система https://randomus.ru або www.random.or автоматично формує список
Учасників, та перші 100 (сто) автоматично стають Переможцями акції.
5.4 Розіграші проводяться по сформованим базам даних покупців відповідно до
списків зареєстрованих учасників, які виконали умови розіграшу зазначені у
пункті 4.5 офіційних правил акції.
6. Умови використання Подарункового сертифікату:
6.1 Кількість Подарункових сертифікатів – 100 шт., на придбання прикрас
ювелірного дому ZARINA номіналом 5 000 грн;
6.2 Термін дії Подарункового сертифікату до 05.03.2020 року.
6.3 . Пред’явники Подарункових сертифікатів маєть використати Подарункові
сертифікат виключно у термін його дії.
6.4.Дія Подарункових сертифікатів розповсюджується на товар
який
представлено в асортименті у магазинах що беруть участь у Акції ,та
що не перевищує номінал вказаний у Подарунковому сертифікаті. У разі якщо
сума покупки перевищує номінал сертифіката, Пред’явник має доплатити
різницю.
6.5 Обмін Подарункового сертифікату на грошові кошти або повернення коштів
за Подарунковий сертифікат не здійснюється
6.6 Номінал Подарункового сертифіката використовується одноразово та
повністю та може бути розділений на кілька частин.
6.7 Після закінчення терміну дії Подарункового сертифіката, що не був
використаний, пред’явник втрачає право на отримання послуг.
6.8 Після придбання товарів з використанням подарункового сертифікату,
сертифікат вилучається працівником магазину, Ювелірного Дому ZARINA як
власність.
7. Персональні дані
7.1. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасників
Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасники ознайомлені зі
своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту
персональних даних.
7.2. Своєю участю в Акції Учасники засвідчують свою добровільну згоду (надають
дозвіл) Організатору Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення,
зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення
(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому
числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних
даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як Учасників, у т. ч.
для участі в інших акціях рекламного характеру, а також згоду на передачу
(поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам
персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Замовником та

Організатором) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних
комунікацій з Учасникив, передачі та отримання інформації.
7.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої
ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за
невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків,
передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунку.
7.4. Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від
незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до
чинного законодавства України.
8. Загальні умови акції.
8.1. Організатор Акції має право змінювати умови Акції або достроково її
припинити. Інформація про внесені зміни або припинення Акції публікується в
супермаркетах «VARUS», а також на офіційному сайті: www.varus.ua
8.2. Інформаційна підтримка Акції: www.varus.ua, Гаряча лінія «VARUS»: 0800 30
70 80 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України.
8.3. Дійсні Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками
до цих Правил (якщо такі є) є власністю Організатора. Будь-яке використання
і/або розповсюдження дійсних правил (у цілому або частково) з комерційною
метою і/або у господарської (підприємницької) діяльності без письмової згоди
Організатора забороняється.
8.4. Адреса Організатора для листування: Департамент маркетингу ТОВ «Омега»,
пр.-т. О.Поля, 104-А, м. Дніпро, 49055

