«ЗНИЖКИ ПЕНСІОНЕРАМ!»
(надалі за текстом - Офіційні правила)
1. Організатор акції.
1.1. Організатором акції «ЗНИЖКИ ПЕНСІОНЕРАМ!» (надалі - Акція) є Товариство з
обмеженою відповідальністю «ЕКО» (надалі за текстом - ТОВ «ЕКО», Організатор).
2. Територія проведення і тривалість Акції.
2.1. Акція проводиться на території України в мережі магазинів ТОВ «ЕКО» і надалі
іменуються Магазини. Перелік магазинів можна переглянути тут:
2.2. Період проведення Акції (для Учасників):
Початок: 17 грудня 2012 року.
Період дії акції: з 08.00 до 12.00 години.
Закінчення: без обмежень.
2.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті www.eko.com.ua
3. Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення
Офіційних правил Акції здійснюється на сайті www.eko.com.ua (надалі - Офіційний
сайт Організатора) та у куточках покупця у кожному з Магазинів.
4. Право на участь в Акції, Учасники Акції.
4.1. В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на
території України, мають пенсійне посвідчення, та які в період проведення Акції
виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту «Учасники» або «Учасники Акції»).
УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні,
обмежено дієздатні і недієздатні особи.
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 реалізації 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 в Акції
Для отримання права на участь в Акції необхідно:
6.1. Здійснити в Період проведення Акції покупку в Магазинах на будь-яку суму,
пред'явити пенсійне посвідчення та отримати знижку.
6.2. Порядок надання і розмір знижки:
6.2.1. Знижка, розміром 9% надається щопонеділка, в період з 08.00 години до 12.00
години, за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.
6.2.1. Знижка, розміром 3% надається з вівторка по неділю, в період з 08.00 години до
12.00 години, за умови пред'явлення пенсійного посвідчення.
6.3. Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік товарів, на які
розповсюджується Знижка. Інформацію щодо зміни переліку таких товарів можна
дізнатися на сайті www.eko.com.ua в розділі Акції.
6.4. Знижка, яка надається за умовами Акції, не сумується з іншими знижками, не
розповсюджується на товари з жовтими цінниками та не надається на товари, ціни на
які регулюються державою.
7. Прикінцеві положення.
7.1. Ці Офіційні правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом
всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень
здійснюється шляхом розміщення на сайті www.eko.com.ua. Такі зміни і доповнення
вступають в силу з моменту їх опублікування на сайті, якщо інше не буде передбачено
змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.
7.2. Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з
цими Офіційними правилами Акції «ЗНИЖКИ ПЕНСІОНЕРАМ!», і свою повну та

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

