ЗАТВЕРДЖЕНО
ФОП Юсеф А. Е.
01 січня 2017 року

ОФІЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ “ПРИВЕДИ ДРУГА!”
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Рекламну акцію «Приведи друга!» (далі – Акція) організовує та проводить ФОП Юсеф А. Е.
(далі – Підприємець).
1.2.
Акція діє з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно (далі – Період проведення акції).

2.

ПОРЯДОК ТА УМОВИ УЧАСТІ

2.1.
У рамках Акції фізична особа в Період проведення акції (далі - Учасник ) може отримати
винагороду за оформлену іншою фізичною особою - другом, родичем, знайомим (далі - Друг) заявку
на проведення обслуговування банкету (далі – Послуга) в будь-якому з перелічених ресторанів (далі –
Заклад) в порядку і на умовах, передбачених цим Офіційним регламентом рекламної акції (далі –
Регламент).
Заклади, що беруть участь в Акції:
ресторан «Шапо-Ба», м. Харків, вул. Чернишевська, 12;
ресторан «Екскалібур», м. Харків, проспект Науки, 9;
кафе «Барбуда паб», м. Харків, вул. Дерев’янка, 1-Б.
2.2. В рамках Акції Учасник для отримання винагороди може рекомендувати Другу звернутися до
адміністрації ресторану для оформлення заявки на банкетне обслуговування (далі – Заявки).
2.3. Учасниками Акції можуть бути фізичні особи - громадяни України.
2.4. При відвіданні Закладу Друг Учасника Акції повинен передати адміністратору Закладу
одноразовий унікальний код Учасника Акції, який він отримав електронною поштою або
повідомленням на вказаний номер телефону під час оформлення Заявки на надання Послуги.
2.5. Унікальний код можна отримати шляхом реєстрації електронної Заявки на сайті
www.birthday.kharkov.ua у Період проведення Акції.
2.6. Для участі в Акції Учасник повинен здійснити наступні дії:
- рекомендувати Другові замовити Послугу у Період проведення Акції;
- отримати одноразовий унікальний код шляхом заповнення контактної форми на сайті
www.birthday.kharkov.ua
- проінформувати Друга про необхідність передачі адміністратору Закладу унікального коду Учасника,
що є обов'язковою умовою участі в Акції;
- повідомити одноразовий унікальний код Другу, який бажає замовити Послугу, або прийти разом з
Другом до Закладу та передати унікальний код адміністратору Закладу.

3.

ОБМЕЖЕННЯ НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ

3.1.
Учасник отримає винагороду в разі оформлення Другом Заявки на замовлення Послуги
відповідно до внутрішніх правил кожного Закладу окремо.
3.2. Кількість Друзів, яким Учасник може рекомендувати звернутися для укладення Заявки, не
обмежена.
3.3. Право на участь в Акції, а також на одержання винагороди не може бути віддана Учасником третім
особам.
4.

РОЗМІР І ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ

4.1.
При виконанні Учасником умов Акції Підприємець виплачує Учасникові винагороду у розмірі
200 грн після оподаткування згідно законодавства за кожного Друга, який оформив Заявку в Період
проведення Акції.
4.2.
Підприємець має право за своїм розсудом змінити розмір винагороди шляхом внесення змін
до Регламенту Акції.
4.3.
Винагорода Учаснику виплачується в готівковій формі в національній валюті України.
4.4.
Право на одержання винагороди у Учасника не виникає, а право на отримання винагороди
Учасника,
що
виникло
раніше,
припиняється при
настанні
наступних
обставин:
- Друг відмовився від Послуги незалежно від дати та обставин анулювання Заявки.
4.5. Виплата винагороди Учаснику здійснюється не раніше дня проведення фактичного
обслуловування Друга та не пізніше 10 календаних днів після дня проведення Заходу.
5.

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ АКЦІЇ

5.1.
Акція припиняє свою дію на наступний день Періоду проведення акції, при цьому Підприємець
має право в будь-який момент в односторонньому порядку вносити зміни до Регламенту Акції,
розмістивши повідомлення про таке рішення на зовнішньому Інтернет-сайті www.birthday.kharkov.ua
не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до дати введення в дію таких змін.
5.2. Регламент Акції та зміни до нього можна отримати в будь-якому ресторані та на сайті
www.birthday.kharkov.ua
5.3. Будь-які зміни Регламенту Акції стають обов'язковими для Учасників з моменту введення їх в дію.
5.4. Учасники повинні самостійно відслідковувати зміни в Регламенті Акції.
6.

ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Підприємець несе обов'язки податкового агента та самостійно утримує податок на доходи
фізичних осіб із оподаткованого суми для виплати винагороди та перераховує податок до бюджету.
6.2. Зміни та доповнення до Регламенту Акції оформлюються додатками до нього.
6.3. Беручи участь в Акції, Учасник надає свою згоду на обробку своїх персоналних даних.
6.4. Учасники Акції підтверджують можливість публікації інформації про себе (ім’я, прізвище) у
засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет). Учасники Акції погоджуються, що їхні
дані можуть бути внесені Підприємцем до бази
даних та надалі використані «
Підприємцем без будь-яких часових
обмежень , у тому числі
з рекламною метою - для
надсилання інформації, повідомлень тощо. Учасники погоджуються на проведення фото- та
кінозйомки за їхньої участі, а також погоджуються,
що їхні імена та фотографії можуть бути

оприлюднені або використані Підприємцем
в будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах,засобах масової інформації (а також у мережі Інтернет), в тому числі з рекламною
метою, без будь-якої компенсації з боку Підприємця.
6.5. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються зцимРегламентом та зобов’язуються
його виконувати.
6.6. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення умов цього Регламенту
і/або питань, не врегульованих цим Регламентом, остаточне рішення приймається Підприємцем.

Додаток до офіційного регламенту Акції «Приведи друга!»
Шановний клієнте!
Запрошуємо Вас взяти участь в рекламній акції «Приведи друга!», яка діє з 01.01.2017 по 31.12.2017
включно (детальні умови Акції розміщені на сайті www.birthday.kharkov.ua). Виплата винагороди
здійснюється у Закладі згідно з умовами замовлення Послуги.
Крок 1. Порекомендуйте Вашому другу, родичу, знайомому (далі – Друг) звернутися до ФОП Юсеф А.
Е. для укладення кредитного договору.
Крок 2. Отримайте 200 грн за кожне замовлення Послуги вашим Другом в період дії Акції після
внесення Другом авансу до Закладу за Послугу у розмірі 30% від вартості замовлення Послуги.
Учасник Акції має право на залучення необмеженої кількості друзів!
Важливо! При зверненні за винагородою за Вашою рекомендацією Друг або Ви (Учасник Акції) маєте
надати адміністратору Закладу одноразовий унікальний код, отриманий у повідомленні електронною
поштою або телефоном.

