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Правила Акції 
«Купуй з винагородами» 

(далі – Правила) 
Акція проводиться ТОВ Inter Cars Ukraine.  
Метою акції є збільшення обсягу закупівель товарів з асортименту Іnter Cars Ukraine шляхом преміювання 
учасників акції.  
ТЕРМІНИ  
- Учасник Акції – клієнт Inter Cars, визначений ТОВ Inter Cars Ukraine для участі в Акції.  

- Асортимент Акції – всі продукти товарної пропозиції Inter Cars, за виключенням Обладнання для автосервісу. 
- Місячний закупівельний поріг – закупівельний план кожного з учасників Акції. 
- ІС Бали – віртуальні накопичувальні одиниці, що зберігаються на індивідуальних рахунках Учасників Акції.  

- Каталог винагород – винагороди та їх вартість в балах вказана в окремому каталозі (інформація у Торгового 
Представника)  
 
ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ  
Організатор Акції – ТОВ Inter Cars Ukraine, 29009 м.Хмельницький, вул.Толстого, 1/1. Тел. (0382) 702-333, факс 
79-41-59. Код 30865632. Київський офіс: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка,  
вул.Садова, б.20. Тел. (044) 593-81-67. Назва Акції - «Купуй з винагородами».  
Акція має характер внутрішньої і проводиться тільки в мережі Inter Cars Ukraine.  
 
ПЕРІОД ДІЇ АКЦІЇ  
Акція триває з 01.04.2018 до 31.10.2018 року, з можливістю зміни термінів Організатором Акції, через 
відповідне повідомлення, опубліковане на сайті Організатора Акції, без повідомлення причини такого рішення.  
 
ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  
- Період  дії Акції розділений на сім місячних циклів (КВІТЕНЬ, ТРАВЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ, СЕРПЕНЬ, ВЕРЕСЕНЬ, 
ЖОВТЕНЬ), які становлять окремі періоди розрахунку результатів Акції.  

- Для здобуття балів в місячному циклі, Учасник Акції повинен виконати індивідуальний місячний план 
закупівель – поріг закупівель (розрахований в гривнях, без ПДВ).  

- Організатор Акції має право виключення Учасника з участі в Акції при порушенні Учасником даних Правил.  

- Клієнти з підписаними мотиваційними угодами не можуть брати участь в акції. 

 
ВИНАГОРОДИ  
Винагороди в Акції будуть надані відповідно до правил, викладених нижче.  
- За виконання закупівельного плану в місячному циклі Учасникові Акції нараховуються бали (далі – «ІС Бали»). 
Кількість ІС Балів залежить від реалізації всього місячного плану, суми закупівель вище місячного плану, та суми 
закупівель премійованих виробників. Нарахування ІС Балів здійснюється на загальну суму закупівель за 
розрахунковий період з розрахунку 1 ІС Бал за кожних 50 грн закупівель (без ПДВ). Організатор має право 
змінити алгоритм розрахунку кількості ІС Балів з відповідним інформуванням про це Учасників акції. 

- Інформацію стосовно суми місячного порогу закупівель, рівня реалізації та кількість балів, які нараховані за 
виконання, Учасник Акції може перевірити в програмі IC_Katalog Online в розділі «Маркетинг» та програми WEB 
Каталог.  

- Учасник Акції має право в визначений термін обміняти накопичені на своєму рахунку ІС Бали на наявні на 
складі Організатора винагороди.  

- Можливість обміну нарахованих у місячному циклі ІС Балів буде доступна для Учасника Акції по закінченню 
місячного циклу, але не раніше 21 календарного дня по закінченню місячного циклу, в якому були нараховані ІС 
Бали.  
- IC Бали, нараховані в Акції, не мають жодної грошової вартості, не підлягають обміну на готівку та не можуть 
бути використані в жодній іншій Акції, окрім вказаної в даних Правилах.  

- Організатор Акції повідомляє, що всі податкові зобов’язання, що можуть виникнути в зв’язку з отриманням 
винагороди, вирішуються Учасником Акції.  



- Винагороди, замовлені Учасником Акції з каталогу винагород, будуть надані Учаснику, протягом 30 
календарних днів від дати замовлення Винагороди, при умові фактичної наявності на Складі Організатора.  

- Після підтвердження замовлення заміна винагороди на іншу не проводиться.  

- Повернення та заміна виданих Учаснику Акції винагород не проводиться.  

- Списання ІС Балів Учасника відбувається на дату, вказану в Акті передачі винагороди.  

- При виявленні недостатньої кількості ІС Балів для видачі винагороди, замовлення анулюється, ІС Бали з 
індивідуального рахунку Учасника не списуються.  

- Вартість винагороди в ІС Балах та опис винагороди вказано у Каталозі винагород Акції.  

- Замовлення винагород приймаються до 21 листопада 2018 р.  

- Невикористані Учасником ІС Бали анулюються о 23:59, 21 листопада 2018 р  
- Наявність простроченої заборгованості призводить до затримки видачі винагороди до моменту погашення 
заборгованості (але не пізніше, ніж до 21 грудня 2018 р., після цієї дати винагорода не видається).  

 
ЗБІЛЬШЕННЯ БАЛІВ: 
- При виконанні клієнтом місячного плану, кожна гривня зі закупівель вибраних виробників буде помножена на 
відповідний коефіцієнт(2.0; 1.5; 1.2), що в результаті значно збільшить кількість ІС Балів (збільшення кількості ІС 
Балів - від 20% до 100%).  
 

Множник 2.0 Множник 1.5 Множник 1.2 

LUK, INA, FAG FEBI COMMA  

KYB ABE, YAMATO WIX  

DELPHI FORTUNE LINE MANN  

CONTITECH BTA, BOSS FILTERS  

ZF, SACHS, LEMFORDER SBP, S-TR  

TRW JC PREMIUM, THERMOTEC  

SKF   

BOSCH (щітки склоочисника, 
ремені, гальма, фільтри, 
елементи системи вприску, 
лампи) 

  

MAGNUM   

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРА  
Відповідальність Організатора Акції перед Учасниками Акції в жодному випадку не перевищує вартості 
винагород, описаних в даних Правилах.  
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
- Правила є єдиним документом, в якому описані основи проведення Акції.  

- Організатор має виключні повноваження для зміни Правил.  

- Винагороди можуть бути надані лише в межах даної акції  і не можуть обмінюватись для взаєморозрахунку по 
іншим зобов’язанням між Організатором та Клієнтом.  

- Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції без повідомлення причини, 
повідомивши про це рішення на сайті www.intercars.com.ua.  

 


