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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

Рекламно-маркетингової Акції  

«Знижки даруємо – разом святкуємо!» 

(надалі – Акція) 

1. Організатор та Виконавець Акції. 

1.1. Організатором Акції є ТОВ «РАНОК-КРЕАТИВ» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження 

Організатора:  

 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21, Україна 

ЄДРПОУ: 40635807 

 

1.2. Виконавцями Акції є торгові мережі, роздрібні магазини, а також інтернет-магазини офіційних 

дилерів /дистриб'юторів Організатора (надалі – Виконавці)  

2. Мета проведення Акції. 

2.1. Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продаж продукції під ТМ 

«РАНОК-КРЕАТИВ» – 26 найменувань настільних ігор, привернення уваги споживачів та 

стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його 

господарської комерційної діяльності. 

2.2. Акція є маркетинговим заходом з метою рекламування продукції TM «РАНОК-КРЕАТИВ». 

2.3. Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті  https://ranok-

creative.com.ua/ (надалі – Сайт) у межах строку проведення Акції. 

2.4. Правила Акції можуть бути зміненими та/або доповненими Організатором Акції протягом 

усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення до Правил Акції можливі у випадку їх 

затвердження Організатором Акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на 

Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде 

спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо Учасник продовжує 

брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що він прийняв такі зміни 

до Правил. 

3. Строк і час проведення Акції. 

3.1. Акція триває (період придбання Акційної продукції) з 00:00 годин 18 листопада 2019 р. по 23:59 

годин 19 січня 2020 року включно. 

3.2. Час проведення Акції: 

• Оффлайн: в торгових точках (мережі та магазини) відповідно до режиму роботи магазинів; 

• Онлайн: в інтернет-магазинах, де розміщена акційна продукція відповідно до режиму роботи 

інтернет-магазинів. 

4. Територія проведення Акції.  

Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території 

проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій України (надалі – 

«Територія проведення Акції») у мережах і магазинах, у яких є в наявності акційна продукція 

настільних ігор ТМ «РАНОК-КРЕАТИВ». 

5. Суть Акції та ідентифікатор знижок. 

https://ranok-creative.com.ua/
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 5.1. Базові звернення: 

«Отримайте миттєву знижку в 10, 20, 30 гривень для придбання однієї з акційних ігор під 

торговою маркою «РАНОК-КРЕАТИВ»; 

 «Здійсніть покупку за акцією «Знижки даруємо – разом святкуємо!», отримайте миттєву 

знижку і порадуйте свою дитину подарунками до свят у вигляді нових ігор, проведіть весело 

час всією родиною!». 

5.2. Суть Акції полягає в придбанні акційної гри зі знижкою (далі – Акційна продукція), зазначеною 

на наліпці з номіналом знижки 10, 20, 30 гривень на відповідній грі. 

5.3. Акційною продукцією є  акційні настільні ігри, зазначені на посадковій сторінці сайту: 

https://ranok-creative.com.ua/ru/special-offers 

5.4. На кожній акційній грі присутній маркер знижки – наліпка з відповідним номіналом 10, 20, 30 

грн. 

 5.5. У торговій точці оффлайн на червоному ціннику акційної гри вказана стара вартість гри – 

перекреслена і проставлена акційна нова ціна гри, за вирахуванням номіналу знижки, зазначеної на 

наліпці. (п.5.2.). 

5.6. В інтернет-магазинах, де розміщені Акційні ігри: фото гри з  наліпкою і номіналом знижки. 

Стара вартість перекреслена і вказана акційна нова вартість за вирахуванням номіналу знижки. 

6. Продукція, яка бере участь в Акції. 

В Акції беруть участь 26 найменувань настільних ігор ТМ «РАНОК-КРЕАТИВ»  

https://ranok-creative.com.ua/ru/special-offers. 

7. Учасники Акції.  

7.1. Участь в Акції можуть брати дієздатні фізичні особи – громадяни України, які на момент 

прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку з досягненням 

18 років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які безумовно погодились із 

зазначеними Правилами, підтвердили свою участь у ній за відсутності будь-яких обмежень щодо 

участі, придбали Акційну продукцію та виконали інші умови цих Правил (далі – Учасники). 

7.2. Учасник під час участі в Акції зобов’язується: 

 Зберігати фіскальний чек/рахунок-фактуру придбання Акційної продукції до 31.01.2020 року 

включно; 

 У разі повернення коштів за акційний товар, повертається тільки сума, зазначена в чеку. 

Розмір наданої знижки не компенсується. 

8. Умови участі в Акції.  

8.1. Акційними вважаються тільки ігри, на яких є наліпка з відповідним номіналом миттєвої знижки, 

п.5.2. 

8.2. Для участі в Акції Учасник, що відповідає умовам п. 7 цих Правил має виконати наступні дії:  

 Вибрати акційну гру з наліпкою через канал продажів оффлайн або онлайн – оплатити 

акційну гру за новою вартістю зі знижкою й отримати гру на території проведення Акції в 

період з 18 листопада 2019 р. по 19 січня 2020 р. (включно); 

 Покупець отримує від Торгової точки документ на підтвердження придбання такої продукції 

у вигляді фіскального чека або рахунку-фактури (далі – чек/рахунок-фактура). 

https://ranok-creative.com.ua/ru/special-offers
https://ranok-creative.com.ua/ru/special-offers


3 
 

8.3. У разі повернення акційної гри доказом здійснення придбання Акційної продукції є форма 

фіскального чека (далі – чек) або рахунок-фактура, що підтверджує  придбання Акційної продукції в 

значенні цих Правил, якщо він відповідає наведеним нижче умовам:  

a) чек/рахунок-фактура є справжнім, тобто наданим торговою точкою, реквізити якої написані на 

ньому, та не є підробленим або фальшивим;  

б) чек/рахунок-фактура не є пошкодженим, тобто він не викликає будь-яких сумнівів щодо свого 

змісту чи справжності, й, зокрема, чек/рахунок-фактура не є розрізаним, відрізаним, порваним, 

розмитим, нечітким та не є поєднанням двох різних чеків/рахунків-фактур;  

в) список покупок у чеку/рахунку-фактурі містить слово, яке дозволяє зробити висновок, що 

придбання стосується Акційної продукції, або чек/рахунок-фактура містить коментар торгової 

точки, який дозволяє зробити висновок, що придбання стосується Акційної продукції;  

г) придбання Акційної продукції здійснено у строк з 18.11.2019 р. по 19.01.2020 р. 

9. Інші умови. 

9.1. Знижки по Акції розповсюджується при оплаті будь-яким способом, що діють на території 

України. 

 

9.2. Організатор має право опублікувати додаткову інформацію про Акцію. Оновлена (додаткова) 

інформація завчасно розміщується на офіційному сайті Організатора. 

 

9.3. Організатор має право достроково припинити проведення Акції або продовжити Акцію, 

опублікувавши в джерелах, за допомогою яких повідомлялося про проведення Акції, відповідне 

повідомлення про припинення або продовження Акції. 

 

 

 

 

 


