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Правила Акції 
«Купуй з винагородами» 

(далі – Правила) 
 
Акція проводиться ТОВ Inter Cars Ukraine.  
Метою акції є преміювання закупівель з асортименту Іnter Cars Ukraine. 

 
ТЕРМІНИ 

- Учасник Акції – кожний клієнт Inter Cars, визначений як «Автосервіс», який виконує закупівлі з 
асортименту Inter Cars. 

- Асортимент Акції – всі продукти товарної пропозиції Inter Cars, за виключенням: 
o Обладнання автосервісу, 
o Програмного забезпечення, 
o Товарів розпродажу 

- Місячний закупівельний поріг – індивідуальний закупівельний план кожного з учасників Акції, 
розрахований на підставі усереднених, історичних закупівель клієнта в 2015 році, не менше ніж 9 000 
грн без ПДВ. 

- ІС Бали – віртуальні накопичувальні одиниці, що зберігаються на індивідуальних рахунках Учасників 
Акції та служать для параметризації досягнутих результатів Акції. 

- Каталог винагород – товари, які можуть бути виміняні  на ІС Бали. 
 
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  01.03.2016 до 31.07.2016 року, з можливістю продовження або скорочення Організатором 
Акції, через відповідне повідомлення, опубліковане на сайті Організатора Акції, без повідомлення причини 
такого рішення.  
 
ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  
Винагороди в Акції будуть надані відповідно до правил, викладених нижче. 

- Наявність простроченої заборгованості призводить до виключення Учасника з участі у Акції. 
- Організатор Акції має право виключення Учасника з участі в Акції, порушенні Учасником даних Правил 
- Період дії Акції розділений на шість місячних циклів (цикли: БЕРЕЗЕНЬ, КВІТЕНЬ, ТРАВЕНЬ, ЧЕРВЕНЬ, 

ЛИПЕНЬ, СЕРПЕНЬ), 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).  
- Сума закупівельного порогу в місячному циклі Учасника Акції може зазнавати змін під час тривання 

Акції і відрізнятися від бази з попереднього циклу в залежності від суми виконаних закупівель 
Учасника в період тривання Акції. 

 

ВИНАГОРОДИ 
- За виконання закупівельного плану в місячному циклі Учасникові Акції нараховуються бали (далі – «ІС 

Бали»). Кількість ІС Балів залежить від реалізації всього місячного плану, суми місячного плану та суми 
закупівель вище місячного плану.  



- Інформацію стосовно суми місячних порогів закупівель, рівня їх реалізації, та кількість пунктів які 
присуджені за їх виконання, Учасник Акції може перевірити в програмі IC_Katalog в розділі 
«Маркетинг» 

- Кількість ІС Балів, нарахованих Учасникові Акції залежить від остаточної суми закупівель, без ПДВ, 
виконаних Учасником в період дії Акції. 

- Учасник Акції має право в визначений термін обміняти накопичені на своєму рахунку ІС Бали на 
винагороди з каталогу винагород. 

- Про терміни, в яких буде можливість обміну ІС Балів на речові винагороди, Учасники Акції будуть 
поінформовані через торгівельного представника. Можливість обміну буде доступна для Учасника 
Акції щонайменше один раз після закінчення дії Акції. 

- IC Бали, нараховані в Акції, не мають жодної грошової вартості та не підлягають обміну на готівку. 
- 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 відправлені на Філію Inter Cars з 

метою передачі їх Учаснику, не пізніше ніж 45 робочих днів від дати закінчення Акції. 
- Після оформлення замовлення зміна винагороди на іншу не проводиться. 
- Повернення та заміна виданих Учаснику Акції винагород не проводиться. 
- Детальний опис винагород (фото, технічні характеристики, опис) розміщено на веб сторінці 

www.service.intercars.eu 
- УВАГА! Раніше нараховані бали з програми лояльності «IC Премія» будуть додані до загальної кількості 

ІС Балів, отриманих протягом дії даної Акції, при умові виконання Учасником Акції місячних планів 
закупівель в період дії Акції. 
 

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 не можуть бути встановлені, надані обо обміняні на виконання будь-яких зобов’язань 

Учасників Акції або уповноважених ними для отримання винагороди осіб. 
- Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Акції без повідомлення причини, 

повідомивши про це рішення на сайті www.intercars.com.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


