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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  «Кошик Ашан»   
 1. Організатор:  Організатором СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «Кошик Ашан»  (далі також – «Спеціальна Пропозиція») є ТОВ «Оней Україна» (код ЄДРПОУ 35895923), адреса: Україна, 04073, м. Київ, пр-т. С.Бандери, 15-А (надалі – «Організатор»)  

 2. Партнер 1:  Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ - 35442481), адреса: Україна, 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери 15-А (надалі – «Партнер 1») Офіційний сайт: www.auchan.ua  3. Партнер 2: Акціонерне Товариство «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ - 09807750) (далі – Партнер 2), адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2\12. Офіційний сайт: www.ukrsibbank.com Банківська Ліцензія та Генеральна Ліцензія НБУ №75 від 05.10.2011. Усі види банківських послуг. БНП Паріба Груп.   3. Початок дії Спеціальної Пропозиції та місце проведення 3.1. Спеціальна Пропозиція діє з 15 червня 2017 року та до моменту її припинення за окремим повідомленням Організатора. 3.2. Місцем дії Спеціальної Пропозиції є гіпермаркет «Ашан Петрівка» (Київ, проспект С. Бандери 15А).  
 4. Учасники Спеціальної Пропозиції.  4.1. Учасниками Спеціальної Пропозиції  «Кошик Ашан»  в гіпермаркеті «Ашан Петрівка» можуть бути особи, віком від 21 до 65 років, постійні та нові клієнти Організатора, Партнера 1 та Партнера 2, які придбали товар у гіпермаркеті «Ашан Петрівка» за рахунок кредитних коштів, отриманих внаслідок укладення кредитних договорів із Партнером 2 за кредитними продуктами «Корзина Ашан» та «Револьверна Кредитна Картка «Шоппінг Картка АШАН»» (далі – цільові кредитні продукти).  4.2. Цільові кредитні продукти Партнера 2, в рамках Спеціальної Пропозиції: №1. Кредитний продукт «Корзина Ашан»; №2. Револьверна Кредитна Картка «Шоппінг Картка АШАН».  5. Умови Спеціальної Пропозиції 5.1. Кожен клієнт, який протягом строку дії Спеціальної Пропозиції, вказаного у п. 3.1, придбав товари (за виключенням продуктів харчування, алкоголю, тютюну та зоотоварів) в гіпермаркеті «Ашан Петрівка» за рахунок кредитних коштів  за кредитним продуктом «Корзина Ашан» та уклав кредитні договори з Партнером 2 за цільовими кредитними продуктами зазначеними в п. 4.2, гарантовано отримує Подарунок, який вказано в п. 6.1.  Умови діють виключно щодо товарів, які продаються у гіпермаркеті «Ашан Петрівка» та не розповсюджуються на інші магазини, розташовані у одному приміщенні поза гіпермаркетом «Ашан Петрівка».  5.2. Для отримання Подарунку кожен Учасник Спеціальної Пропозиції повинен: - отримати згоду від Партнера 2 на оформлення кредитного продукту «Корзина Ашан» та укласти кредитні договори з Партнером 2 за цільовими кредитними продуктами, зазначеними у п. 4.2, із використанням програмного забезпечення Ratanet (https://ratanet.ukrsibbank.com) Партнера 2.; 5.3. У разі відмови Партнера 2 клієнту в кредитному продукті «Корзина Ашан», кожен такий клієнт гарантовано отримує сувенірну продукцію від Партнера 2, а саме, брендовану чашку з логотипом Партнера 2.     
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6. Подарунки 6.1. Подарунком є Подарункова Картка Ашан номіналом 50 гривень, (далі – Картка).  Під Подарунковою Карткою тут розуміється картка, яка є документом, що підтверджує безумовне 
зобов‘язання емітента Картки перед тримачем Картки по передачі товару в будь-якому гіпермаркеті 
«Ашан» на території України. 
Правила, зазначаються або на Картці, та/або у пунктах обслуговування клієнтів гіпермаркетів. Подарунок надається Організатором. Учасник Спеціальної Пропозиції не сплачує грошових коштів за подарунок.  7. Отримання Подарунку 7.1. Кожен учасник Спеціальної Пропозиції отримує Подарунок одразу після укладання кредитних договорів за цільовими кредитними продуктами, зазначеними у п.4.2. 7.2. Учасник Спеціальної Пропозиції має право відмовитися від отримання Подарунку.  8. Інші умови 8.1. Організатор, Партнер 1 та Партнер 2 не несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої учасником Спеціальної Пропозиції. 8.2. Організатор, Партнер 1 та Партнер 2 не несуть відповідальність за неотримання учасниками Спеціальної Пропозиції Подарунків з інших, не залежних від Організатора, Партнера 1 та Партнера 2, причин. 8.3. Вартість Подарунку не є об`єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором відповідно до п. 165.1.39 Податкового кодексу України. Учасники Спеціальної Пропозиції, що отримали Подарунок на умовах цих Правил, не мають права на будь-яку грошову компенсацію у разі відмови від отримання Подарунку (укладення Договору).  8.4. Учасники Спеціальної Пропозиції дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями). 8.5. Всі Учасники Спеціальної Пропозиції погоджуються на проведення фотозйомки за їхньої участі, а також погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньої участі можуть бути оприлюднені або використані Організатором, Партнером 1 та Партнером 2 з рекламною метою у будь-яких друкованих, матеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору, Партнеру 1 та Партнеру 2. Учасники Спеціальної Пропозиції також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором, Партнером 1 та Партнером 2 без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою. 8.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор, Партнер 1 та Партнер 2 за взаємною згодою сторін. Прийняте сторонами рішення є остаточним та оскарженню не підлягає. 8.7. Своєю участю всі Учасники Спеціальної Пропозиції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати. 8.8. Інформування про умови проведення Спеціальної Пропозиції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-ресурсах Партнера 1 (www.auchan.ua) та Партнера 2 (www.ukrsibbank.com). Крім того, консультації щодо умов Спеціальна Пропозиції можна отримати за телефонами гарячої лінії Партнера 1 та Партнера 2: - 0 800 300 551 (Партнер 1) - 0 800 505 800 (Партнер 2) а також, в Пункті Обсуговування Клієнтів (кредитний відділ) гіпермаркету «Ашан Петрівка» за адресою проспект С. Бандери 15А. 


