Затверджую
_______________________Масолова Ю.В.
Директор фінансовий АТ «Рено Україна
м. Київ, 26 червня 2020 р.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Розіграшу у рамках Рекламної акції «ТО зі знижкою» (надалі – Акція)
(надалі - Правила)
1. Організатор Акції
1.1. Організатором та одночасно Виконавцем Акції є Приватне акціонерне товариство «Рено
Україна», з юридичною адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10; код ЄДРПОУ 33552751
(надалі – Організатор).
2. Мета проведення Акції
2.1. Акція спрямована на просування товарів та послуг, що розповсюджуються / надаються
Організатором Акції під торговими марками RENAULT і DACIA, і проводиться з метою
підвищення обізнаності споживачів про зазначені товари та послуги, а також з метою
стимулювання кінцевих споживачів на придбання зазначених товарів та послуг.
2.2. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не
формується з внесків Учасників Акції.
3. Період проведення Акції
3.1. Акція триватиме з 01 липня 2020 року по 31 серпня 2020 року включно (надалі – Період
Акції).
4. Територія проведення Акції.
4.1. Акція діє на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій, зони
проведення операції Об’єднаних сил та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі та стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій і Луганській областях
(територій проведення АТО).
5. Учасники Акції
5.1. В Акції мають право брати участь фізичні особи - громадяни України, яким виповнилося 18
років, і які є власниками зареєстрованих в Україні автомобілів будь-якої моделі RENAULT і
DACIA, за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені цими Правилами.
5.2. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних
представників в порядку, передбаченому законодавством України.
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6. Заохочення Акції.
6.1. Заохочення Акції:
6.1.1. Знижка на запчастини у розмірі до 30% та 10% на роботи з їх заміни: фільтри оливи, фільтри
повітря, фільтри салону, фільтри палива, свічки запалювання, комплекти ременів ГРМ, комплекти
ременів навісного обладнання, гальмівну рідину, антифриз, рідину склоомивача, акумуляторні
батареї, лампочки.
Знижка на моторні оливи у розмірі 15%.
Знижка на аксесуари для подорожей у розмірі 15%: фаркопи, багажні дуги, багажні бокси,
кріплення для велосипедів. Акційна ціна за 5-літрову каністру рідини склоомивача літньої – 139,57
грн. (знижка від тарифної ціни – 26%).
Детальну інформацію щодо асортименту продуктів, на які в період акції надаються знижки, слід
уточнювати в офіційних дилерських центрах Renault. Розмір знижки та вартість запчастин є
рекомендованими та можуть відрізнятись у різних дилерських центрах. Перевірити звичайну
вартість (до надання знижки) та акційну вартість, встановленому дилерами мережі Renault, за
артикулярним номером запасної частини можна на сайті: parts.renault.ua.
Вартість робіт із технічного обслуговування встановлюється кожним офіційним дилером мережі
Renault самостійно, про вартість можна дізнатись, звернувшись до обраного дилера мережі
Renault.
6.1.2. Клієнти, які виконали в рамках акції в дилерській мережі RENAULT обслуговування на суму
від 3500 грн. з ПДВ, з урахуванням знижок, за умови реєстрації дилером відповідних операцій в
My Renault, з 20.07.2020 до 31.08.2020 мають можливість придбати антибактеріальний аерозоль
для очищення салону автомобіля за акційною ціною 99 грн. з ПДВ. Звичайна рекомендована ціна
аерозолю - 432 грн. з ПДВ.
6.2. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
6.3. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених
цими Правилами.
6.4. Організатор не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочень
Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись наданими
Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
6.6. Оподаткування Призів Акції забезпечується Організатором відповідно до вимог чинного
законодавства України.
7. Умови участі в Акції
7.1.1. Для отримання Заохочення, зазначеного у п.6.1 – придбати запасні частини із асортименту,
вказаного у п.6.1 цих Правил, та виконати роботи з їх встановлення в офіційній дилерській
мережі Renault, перелік центрів якої визначений за посиланням https://www.renault.ua/find-adealer/find-a-dealer-listing.html.
7.1.2. Для отримання Заохочення, зазначеного у п.6.1.2. Правил (придбання антибактеріального
аерозолю для очищення салону автомобіля за акційною ціною 99 грн. з ПДВ), необхідно спочатку
здійснити протягом строку Акції в дилерській мережі RENAULT технічне обслуговування на суму
від 3500 грн. з ПДВ, з урахуванням знижок, за умови реєстрації дилером відповідних операцій в
My Renault. Після виконання вказаних умов, за наявності підтверджуючих документів (чек,
квитанція, Акт виконаних робіт тощо) Учасник з 20.07.2020 до 31.08.2020 має право звернутися
до офіційної дилерської мережі Renault з метою отримання Заохочення, визначеного п. 6.1.2. цих
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Правил (придбання антибактеріального аерозолю для очищення салону автомобіля за акційною
ціною 99 грн. з ПДВ).
8. Порядок визначення Учасників, які отримають Заохочення Акції.
8.1. Учасники Акції, які протягом Періоду Акції виконають умови п. 7.1.1. та 7.1.2.цих Правил,
отримають Заохочення Акції, зазначені у п. 6.1.1. та 6.1.2. цих Правил відповідно.
9. Умови та строки отримання Заохочень Акції :
9.1. Заохочення, вказане у п.6.1.1., можливо отримати протягом усього строку дії Акції.
Заохочення, вказане у п.6.1.2, можливо отримати з 20.07.2020 до _31.08.2020.
З моменту отримання Заохочення Акції, Учасник Акції самостійно на свій розсуд використовує
Заохочення Акції.
Організатор не несе відповідальності за подальше використання таким Учасником Акції
Заохочення Акції. Організатор не несе відповідальності за умови використання Заохочень Акції
Учасниками Акції.
9.2. Організатор 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 видачі Заохочення Акції Учаснику Акції, який здобув право на Заохочення,
але не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції згідно з цими
Правилами.

9.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої
Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора (в тому числі
якщо адреса електронної пошти / номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була
змінена або була вказана невірно та інше), не має можливості отримати Заохочення, такий Учасник
Акції не має права на отримання жодних додаткових Заохочень , компенсацій або будь-яких інших
виплат від Організатора Акції.
9.4. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та
подальшим використанням Заохочень Акції.
10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
10.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Організатора http://www.renault.ua.
10.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку
проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх
затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила
та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб,
передбачений п. 10.1 Правил , якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/
доповненнями до цих Правил та умов.
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11. Інші умови
11.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду
Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в
Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
11.2. Для отримання Заохочення Акції, Учасник Акції має надати Організатору інформацію (в т.ч.
особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами.
11.3. Кожен Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду
Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу його персональних даних,
зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних
даних».
Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання
Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).
11.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором.
11.5. У зв'язку з введенням в Україні надзвичайної ситуації, а також ряду обмежень, направлених
на боротьбу з пандемією вірусу COVID19, Організатор Акції зобов'язується під час проведення
даної Акції дотримуватися всіх встановлених у зв'язку з пандемією обмежень. Технічне
обслуговування та ремонт автомобілів на умовах Акції здійснюється в офіційній дилерській
мережі Renault. Організатор Акції рекомендує дилерам дотримуватись відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів, встановлених у постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” зі
змінами, Постанові Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 20 травня 2020 р. №392 та інших нормативноправових актах. Також Організатор закликає усіх Учасників Акції дотримуватись введених
Урядом України протиепідемічних заходів та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я
України, не нехтувати рекомендованими засобами безпеки для збереження свого здоров’я та
здоров’я оточуючих людей.
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