Правила Акції «Знижки OLX клієнтам Shop-Express»
1.Загальні умови
1.1. Організатором Акції є ТОВ “ЄМАРКЕТ УКРАЇНА”, код ЄДРПОУ 34716896,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15.
1.2. Загальний термін проведення Акції: з 00:00 26 квітня по 23:59 26 жовтня 2022 р. за
київським часом. Строк дії Заохочення визначається згідно з умовами п.4.2. Правил.
1.3. Акція проводиться на сервісі OLX.UA, на території України (за винятком території,
що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м.
Севастополь, на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 №1207-VII, а також ряду
населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Закону
України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від
18.01.2018 р. № 2268-VIII, Указу Президента України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо
подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14
квітня 2014 року № 405/214 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання
окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII).
1.4. Партнером Акції є ТОВ «САЙТ-ЕКСПРЕС», код ЄДРПОУ 39548803,
місцезнаходження: 03187, Україна, м. Київ, пр. акад. Глушкова, 18/101.
2. Учасники Акції
2.1.Учасником Акції може бути будь-яка дієздатна особа, зареєстрована як користувач
сервісу OLX.UA відповідно до вимог Правил сервісу OLX.UA, та відповідає критеріям,
зазначеним в цих Правилах (далі – Учасник або Учасники).
3. Умови участі в Акції
3.1. Участь в Акції відповідно до цих Правил Акції приймають всі особи, зазначені в п.2.1.
Правил, та
3.1.1. протягом 6 (шести) місяців до дати початку проведення Акції не мали активного
пакета розміщень на сервісі OLX.UA;
3.1.2. на момент початку проведення Акції були клієнтами Shop-Express (уклали
відповідний публічний договір про надання послуг, що надаються Партнером Акції);
3.1.3. протягом строку дії Акції придбали пакет із не менше ніж 50 (п’ятдесяти)
розміщень;
3.2. Особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п.2.1., 3.1. даних Правил вимогам, але
за інформацією Організатора Акції вчиняли дії, що порушують умови Правил сервісу
OLX.UA та/або будь-яких інших акцій, що проводилися на сервісі OLX.UA, не
вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень,
зазначених у п. 4.1. Правил.
4. Заохочення
4.1. Учасники Акції, які відповідають зазначеним у п.п. 2.1., 3.1. даних Правил вимогам,
отримують Заохочення у вигляді 50% знижки на придбання платних послуг та наборів
платних послуг OLX.UA:
Послуга «Підняти вгору списку»;
Послуга «Топ-оголошення»;
Послуга «VIP-оголошення»;
Послуга «7 підняттів вгору списку».
набори послуг для просування оголошень:
"Легкий старт";
"Швидкий продаж";

"Турбо продаж".
4.2. Нарахування Заохочення здійснюється Організатором не пізніше ніж через 2 (два)
робочі дні з моменту виконання Учасником всіх дій, необхідних для участі в Акції, які
передбачені п.3.1. Правил. Строк дії знижки становить 30 (календарних) днів з моменту
її активації. Якщо Учасник не використав Заохочення протягом зазначеного у даному
пункті Правил строку, Учасник вважається таким, що втратив право на Заохочення.
4.3. Організатор залишає за собою право відмовити у наданні Заохочення у випадку
виникнення підозр щодо шахрайських дій Учасника.
4.4. Заохочення може бути використане виключно до оголошень, які розміщені в
обліковому записі Учасника, який отримав право на отримання Заохочення по Акції.
Якщо Учасник допускає порушення зазначеної в даному пункті Правил вимоги,
Організатор має право позбавити Учасника Заохочення.
4.5. Отримання Заохочень передбачено тільки Учасниками Акції, та не може
розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де
право на отримання Заохочення буде об’єктом будь-якого правочину.
4.6. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення, без отримання будь-якої
компенсації за таку відмову чи внаслідок такої відмови.
5. Інші умови
5.1. Використання Заохочення, наданого в рамках Акції автоматично означає факт
ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами.
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом строку
проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх
затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що і Правила. Такі
зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сервісі OLX.UA,
якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами / доповненнями до цих
Правил.
5.3. Організатор Акції має право у будь-який момент змінити умови Акції, скасувати,
та/або продовжити термін дії Акції.

