Офіційні Правила участі у рекламно-маркетинговому заході
«Justin Кешбек»
(далі –Акція)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Загальні положення
Організатор Акції: ТОВ «Джаст Ін», Код ЄДРПОУ: 41567921.
Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
Фонд заохочення формується Організатором акції з подарункових сертифікатів ТОВ «Сільпо Фуд»
(наявні номінали 30, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень).

2.
Учасники Акції
2.1.
До участі в Акції допускаються тільки фізичні особи, яким на момент участі у Акції виповнилося 18
років, які подали заявку на участь на офіційному сайті www.justin.ua.
2.2.
Учасником Акції вважається особа, яка виконала умови, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих
Офіційних правилах (надалі – Правила), відповідає вимогам, передбаченим в п. 2.1. Правил і пройде активацію
(п. 4.2. Правил) (надалі – Учасник або Учасники).
2.3.
Фактом участі в Акції кожен Учасник підтверджує свою повну згоду з усіма умовами цих Правил.
2.4.
Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов
цих Правил:
- особи, яким на момент участі у Акції не виповнилось 18 років;
- особи, що є учасниками інших програм лояльності Організатора чи мають тариф відмінний від
базового (додаток №1 Тарифи.).
- особи, що є співробітниками зі сторони Організатора.
3.
Тривалість Акції та місце її проведення
3.1.
Акція проводиться з 15 липня 2019 року 00 годин 01 хвилин за київським часом до 30 вересня 2019 року
до 23 години 59 хвилин включно за київським часом (далі — Акційний період/період проведення Акції).
3.2.
Акція проводиться на території України по всій мережі відділень Організатора.
4.
Умови проведення Акції
4.1.
Фонд заохочень Акції.
Усі Учасники Акції отримують заохочення від Організатора (надалі – Заохочення) у вигляді подарункових
сертифікатів номіналами 30, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень на покупки в «Сільпо» або Le Silpo:
4.1.1. Порядок та умови використання сертифікатів здійснюються згідно Правил «Подарунковий сертифікат
«Сільпо», що оприлюднені на офіційному сайті за посиланням: https://silpo.ua/gift-certificates
4.1.2
Мінімально допустима сумарна вартість послуг наданих Організатором в місяць на користь одного
клієнта має складати 333.34 грн, в іншому випадку Заохочення не нараховується.
4.1.3
Кількість Сертифікатів необмежена.
4.1.4
Сертифікати можна обміняти на товар в мережі супермаркетів «Сільпо» або Le Silpo. Заміна
Сертифікатів грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Сертифікати обміну та
поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
4.1.5
Організатор Акції не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками
Акції подарункових сертифікатів «Сільпо» або Le Silpo після їх одержання, за неможливість учасниками Акції
використати чи отримані ними Заохочення Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання
таких Заохочень Акції.
4.1.6
Для участі в Акції необхідно пройти активацію, тобто заповнити форму на офіційному сайті
Організатора Акції www.Justin.ua що знаходиться за посиланням: https://justin.ua/novyny/justin-cashback/. В
період проведення Акції відправляти посилки в межах України у відділеннях Організатора, згідно експреснакладної, за умови, що номер телефону вказаний в експрес-накладній збігається з номером, вказаному у
формі.
З моменту заповнення форми учасник Акції може відправляти посилки, за які йому буде нараховуватись
заохочення, що конвертуються у подарункові сертифікати «Сільпо» або Le Silpo.

4.2.
4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.3.
4.4.1

Умови нарахування Заохочень:
Отримання Заохочень допускається лише особами, які отримали на них право згідно з умовами цих
Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами.
Заохочення нараховується в розмірі 15% від вартості замовлених у Організатора та оплачених послуг
(доставка, плата за цінність, контроль оплати, пакування, переадресування) в період дії Акції. Організатор
вправі компонувати суму Заохочення шляхом видачі одного або декількох сертифікатів в залежності від
суми Заохочення із округленням в сторону збільшення до сертифікату відповідного номіналу.
Нараховане заохочення видається еквівалентним подарунковим сертифікатом «Сільпо» або Le Silpo.
Заохочення нараховується тільки на відправленні посилки учасником Акції.
Нарахування заохочення проводиться до 5-го числа наступного місяця за звітним.
Умови отримання Заохочень:
Видача Сертифікатів здійcнюється у відділеннях Організатора Акції або шляхом надсилання електронного
сертифікату на вказану адресу електронної пошти Учасника Акції у формі заявки, до 15 числа місяця, що
йде за звітним включно при пред’явленні Учасником Акції SMS-повідомлення від Організатора Акції із
запрошенням отримати Сертифікат.

5. Інші положення:
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну згоду Учасника Акції з цими Правилами.
Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил
вважається відмовою Учасника від участі в Акції, а також отримання Заохочень .
5.2. Організатор Акції має право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції,
зазначені в цих Правилах;
- відмовити у отриманні Заохочень Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання
таких Заохочень, згідно цих Правил.
5.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не
врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.
5.4. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано,
включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет,
дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будьякою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Партнером Акції, яка спотворює або втручається у
виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний
розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними
будь-які її результати.
5.5. Організатор Акції має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
5.6. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
5.7. Інформування щодо умов Акції за телефоном гарячої лінії Організатора Акції (0 800 301 661, дзвінки
безкоштовні з усіх телефонів на території України).
* під отриманням розуміється придбання Учасником Акції Сертифікату по ціні 0,01 грн., в т.ч. ПДВ

Додаток № 1
ТАРИФИ
м. Київ
Вартість доставки склад-склад, з ПДВ
Фактичгна вага, кг
Розмір
(Максимальний
сторони, см)*
У межах міста, грн
По Україні, грн

розмір

0,5
XS
(40)

1

2

5

10
XL
(60)

15
XXL
(90)

30
XXXL
(90)

S (40

M (40) L (60)

25

30

35

38

49

65

90

33

37

42

47

57

75

95

* До 15 кг – сума всіх сторін не більше 120 см. До 30 кг – сума всіх сторін не більше 150 см
Плата за цінність ( до 200 грн включено в тариф )
більше 200 грн

0,5%

1.1 Тарифікація відправлень відбувається по більшому значенню ваги: вага фактична чи вага об’ємна. Об’ємна
вага визначається за формулою: ширина (м) * довжина (м) * висота (м) * 250.
1.2 Зміна вартості дизельного пального, та становлення його більше 5 (п’ять) календарних днів, тягне за собою
зміну вартості послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором. Інформація про зміни ціни на
дизельне пальне знаходиться на сайті: https://www.wog.ua.
Виконавець проводить видачу тільки наперед оплачених покупцем Замовнику відправлень. За потреби та
на вимогу Замовника Виконавець надає послугу «Контроль оплати» та проводить перевірку факту оплати
отримувачем вартості відправлення (COD), вказаної Замовником у супровідних документах/реквізитах
відправлення та послуг.
Контроль оплати, грн. з ПДВ
2% від суми вартості відправлення (COD) + 15 грн.
2

