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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«БЕЗКОШТОВНА* ДОСТАВКА ТОВАРНОГО БЕТОНУ ТА РОЗЧИНІВ» 

(надалі за текстом - Правила) 

 

1. Організатор, Виконавець Акції. 

1.1. Організатором та Виконавцем акції «Безкоштовна* доставка товарного бетону та розчинів» (надалі 

за текстом – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПБГ Ковальська», код 35142753, 

місцезнаходження м. Київ, вул. Панаса Мирного,4 (надалі за текстом – ТОВ «ПБГ Ковальська» та/або 

Організатор).  

 

2. Територія проведення Акції. 

2.1. Акція проводиться на території Київської області.                             

 

3. Період проведення та інформаційна підтримка Акції: 

3.1. Початок: о 00:00 годині 01-го жовтня 2020 року.  

3.2. Закінчення: о 23:59 години 30-го листопада 2020 року. 

3.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті https://shop.kovalska.com/ 

 

Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил 

Акції здійснюється на сайті https://shop.kovalska.com/ (надалі за текстом – Офіційний сайт 

Організатора), розділ «Акції» https://shop.kovalska.com/ua/actions/ та у відділах обслуговування 

клієнтів (надалі за тестом – ВОК). 

 

4. Право на участь в Акції, Учасники Акції. 

4.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, які проживають на території України, досягли 

повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які 

викладені нижче (надалі за текстом – «Учасники» або «Учасники Акції»). 

4.2. Категорія споживачів, які можуть набувати статусу Учасника акції – обов’язково повинні бути 

приватними фізичними особами (мета придбання - власна потреба не пов’язана з підприємницькою 

діяльністю, кінцевий споживач). 

 

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні, обмежено 

дієздатні і недієздатні особи, власники та працівники Організатора, та співробітники, які причетні до 

організації та проведення Акції, а також безпосередні члени їх родин. Під безпосередніми членами 

родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні та двоюрідні брати чи сестри, дідусі та 

бабусі, онуки, інші особи, які мають пряме відношення до власників та працівників Організатора 

Акції. 

 

5. Права Учасників Акції. 

5.1. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та громадянською позицією 

Учасників. 

5.2. Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід проведення Акції на Офіційному сайті 

Організатора. 

5.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно 

з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку. 

5.4. Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих. 

5.5. Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції. 

 

6. Порядок участі та умови Акції: 

6.1. Акційна продукція - весь асортимент товарних бетонів та розчинів, серійного виробництва, тобто 

продукція, що не потребує умов індивідуального виробництва, виготовлених та відвантажених за 

наступними адресами виробничих потужностей бетонозмішувальних вузлів (надалі за тестом – БЗВ): 

БЗВ м. Вишневе, вул. Київська 54 та/або БЗВ м. Ірпінь, вул. Північна, 54. 

6.2. Під *безкоштовною доставкою розуміється можливість її придбання за 1,00 грн. з ПДВ. 

6.3. В разі виконання Учасником Акції всіх умов цих Правил, він матиме можливість отримати: 

6.3.1. *Безкоштовну доставку Акційної продукції.  

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Безкоштовна* доставка Акційної продукції поширюється виключно в 20 

кілометровій зоні від БЗВ в м. Вишневе вул. Київська 54 та/або БЗВ м. Ірпінь, вул. Північна, 54, 

виключно автомобілем типу міксер (автобетонозмішувач), виключно з локацією доставки за межею 

м. Київ. 

6.3.2. Знижку на Акційну продукцію в розмірі 20% (основна знижка). 
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6.3.3. Додаткову знижку на Акційну продукцію в розмірі +1% до основної знижки, тобто 20%+1% при 

умові здійснення онлайн оплати рахунку-фактури Учасником Акції сервісом електронного гаманця 

«Приват-некст». Детальніше з умовами такого сервісу можна ознайомитися в будь-якому відділі 

обслуговування клієнтів. 

6.4. Обов’язкові вимоги до Учасників Акції та умови, які повинен виконати Учасник Акції: 

6.4.1. Учасник Акції повинен відповідати вимогам пункту 4.1. та 4.2. цих Правил та придбавати Акційну 

продукцію для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю; 

6.4.2. Здійснити замовлення Акційної продукції в мінімальному обсязі, а саме в обсязі від 7 м3 (включно).   

6.5. Якщо  вказана Учасником Акції адреса доставки, до якого потрібно доставити Акційну продукцію 

знаходиться поза зоною 20 кілометрів від БЗВ м. Вишневе або БЗВ м. Ірпінь, Учасник акції втрачає 

право на безкоштовну* доставку, проте набуває право, отримати ціноутворення відповідно до інших 

діючих акційних пропозицій та/або діючої політики ціноутворення ВОК ПБГ «Ковальська», для 

приватних осіб, на дату такого Замовлення.  

6.6. Для зручності Учасник акції має можливість сплатити та замовити Акційну продукцію в будь-якому 

відділі обслуговування клієнтів, а саме: 

6.6.1. ВОК - м. Київ, вул. Бориспільська, 11. 

6.6.2. ВОК - м. Київ, вул. Будіндустрії, 7. 

6.6.3. ВОК - м. Київ, вул. Резервна, 8. 

6.6.4. ВОК - м. Київ, вул. Святошинська, 34. 

6.6.5. ВОК - м. Вишневе, вул. Київська, 54. 

 

7. Прикінцеві положення. 

7.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як 

стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному 

законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора 

Акції обставини. 

7.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або 

питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 

Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

7.3. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, 

при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті 

https://shop.kovalska.com/. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо 

інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил. 

7.4. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими  Офіційними 

правилами Акції «Безкоштовна* доставка товарного бетону та розчинів», і свою повну та безумовну 

згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від  Організатора будь-якої компенсації. 

7.5. В момент заповнення Анкети/реєстрації на сайті/заповненні заявки тощо Учасники надають 

Організатору право на обробку і використання їх персональних даних, в розумінні Закону України 

«Про захист персональних даних», які можуть стати відомими в Період проведення Акції, в тому 

числі, але не обмежуючись з прізвищем, іменем, по батькові, датою народження, адресою реєстрації 

та проживання, відомостями податкового обліку, номерами засобів зв’язку, іншими відомостями 

будь-якого формату (текстові, візуальні, аудіо, відео, фото).  

7.6. Учасники Акції в силу беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах цих 

Офіційних Правил, не мають права в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання та 

обробку наданих ними персональних даних, інформації та матеріалів Організатору Акції.  
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