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Затверджено: 

Директор ТОВ «РІЄСТРА» ______________ Волкова А.В. 

 

Офіційні Правила оголошеної акції 

(надалі – Правила) 

 

Організатор: ТОВ «РІЄСТРА» адреса: 79038, м. Львів, вул. Таджицька, 11а/22; код ЄДРПОУ 40542694. 

Визначення термінів:  

«Офіційні Правила оголошеної акції» (в подальшому – «Правила») – правила та умови (а також будь-

які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання), що регулюють використання 

заохочень у вигляді знижки, що надаються споживачам, які придбають на умовах оголошеної акцій та 

рекламних пропозицій, що проводяться Організатором при продажі продукції ТМ «МІЙ ДВІР». 

 «Учасник оголошеної акції» - фізична особа, якій на момент проведення оголошеної акції виповнилось 

18 років, та будь-які юридичні особи, які звернулися за придбанням будь-якої продукції власного 

виробництва ТОВ «РІЄСТРА» в період дії оголошеної акції відповідно до даних Правил. 

«Акційна продукція» - продукція, при придбанні якої можна скористатися знижкою під час дії 

оголошеної акції. Акційна продукція – це будь-яка продукція, яку випускає ТОВ «РІЄСТРА» під ТМ «МІЙ 

ДВІР». Перелік Акційної продукції може змінюватись. Кількість Акційної продукції обмежена та 

залежить від наявності на складах ТОВ «РІЄСТРА». 

 «Територія дії Правил оголошеної акції» - Правила діють у всіх пунктах реалізації ТМ «МІЙ ДВІР» на 

всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей). Інформацію про перелік пунктів реалізації ТМ «МІЙ ДВІР», в яких проходить, діють Правила, 

розміщена на сайті http://www.miidvir.ua . 

«Строк дії оголошеної акції»  - оголошена акція та дані Правила діють з 01 березня 2021 року та до 31 

березня 2021 або до завершення запасів акційної продукції на складах ТОВ «РІЄСТРА» (в залежності, що 

з цих подій настане раніше).  

«Акційна знижка» - знижка у розмірі 23% на будь-яку продукцію виготовлену ТОВ «РІЄСТРА» під ТМ 

«МІЙ ДВІР» від прайсової ціни на продукцію товариства, окрім новинок, виготовлених у 2021 році, а саме 

«Страда», «Доміні», «Модо», «Вектор», «Квадро». 

 

1. Загальні положення 

1.1. Акційну знижку на продукцію у розмірі 23% на умовах цих Правил мають змогу отримати 

учасники оголошеної акції, які звернулися за придбанням будь-якої продукції власного виробництва 

ТОВ «РІЄСТРА» в період дії оголошеної акції, згідно до даних Правил у будь-який із пунктів реалізації 

продукції ТОВ «РІЄСТРА» під ТМ «МІЙ ДВІР». 

 

2. Порядок використання акційної знижки 

 

2.1. Для того, щоб скористатися Акційною знижкою на умовах цих Правил, Учасник оголошеної акції 

повинен протягом терміну дії оголошеної акції оформити замовлення за номером телефону 0-800-302-

103, або шляхом особистого звернення у будь-який із пунктів реалізації продукції ТОВ «РІЄСТРА» під 

ТМ «МІЙ ДВІР» та отримати відповідний рахунок-фактуру від менеджера товариства та сплатити кошти 

за таким рахунком в строк визначений в рахунку-фактурі, але не довше строку дії оголошеної акції. 

2.2. У випадку, якщо Учасник оголошеної акції звернеться до ТОВ «РІЄСТРА» для оформлення 

замовлення в період строку дії акції, однак, не своєчасно здійснить оплату рахунку-фактури, що 

визначено даними Правилами, в такому випадку, Учасник оголошеної акції втрачає право на 

користування акційною знижкою. 

http://www.miidvir.ua/


2.3. УВАГА! Організатор має право змінювати перелік Акційної продукції та/або розмір 

акційної знижки, котру можна отримати на відповідну Акційну продукцію, про що Організатор 

повідомляє споживачів на сайті http://www.miidvir.ua . 

2.4.  У випадку, якщо Акційна продукція, яку Учасник оголошеної акції має намір придбати 

використовуючи акційну знижку приймає участь в іншій акції або рекламній пропозиції ТОВ 

«РІЄСТРА», або на таку продукцію встановлено окрему знижку, що діє в той самий період у ТОВ 

«РІЄСТРА» то знижки не сумуються зі знижкою, яку можна отримати використовуючи Акційну знижку 

і Учасник оголошеної акції повинен обрати, на яких умовах він придбає таку продукцію. 

2.5. Акційна знижка при придбанні продукції в період дії оголошеної акції на умовах відтермінування 

чи розстрочення платежу за Акційну продукцію може застосовуватися тільки на ту частину платежу, 

який буде сплачено відповідно до даних Правил в період дії даної оголошеної акції, на частину платежу, 

який буде сплачено поза строком дії оголошеної акції Акційна знижка не застосовується.  

2.6. У випадку, якщо Учасник, з певних причин, не залежних від Організатора не має можливості 

(бажання) використати Акційні бонуси, він не має права на одержання будь-якої (в тому числі грошової) 

компенсації. 

3. Обмеження  

3.1. Заміна акційної знижки, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим бонусом не 

допускається.  

3.2. Учасники оголошеної акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних 

Організатором будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі 

розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних з метою 

формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та 

інших заходів у ТОВ «РІЄСТРА». Володільцем персональних даних є ТОВ «РІЄСТРА», 

місцезнаходженням персональних даних та володільця є м. Львів, вул. Таджицька, 11а/22. Учасники 

погоджуються, що володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних 

розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження з ними. Учасники оголошеної акції 

погоджуються, що володілець та/або розпорядник персональних даних може, не повідомляючи їх та не 

узгоджуючи з ними, передати їх персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам володільця 

та/або розпорядника як безкоштовно, так і за плату. Учасники погоджуються, що у випадку передання 

їх персональних даних третім особам за плату, Учасники оголошеної акції не будуть претендувати та 

мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію. Вказана згода надана з врахуванням 

вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без 

обмеження території дії. Цим Учасники оголошеної акції засвідчують обізнаність про мету обробки їх 

персональних даних та володільця персональних даних, а також про можливість передачі їх 

персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника персональних даних. Зміст 

їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно  Закону України «Про захист персональних даних» 

повідомлено та зрозуміло. 

3.3. Організатор не несе відповідальності за порушення строків та умов  передбачених цими 

Правилами у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові 

дії будь-якого характеру, воєнний та/або надзвичайний стан, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші 

непідвладні контролю з боку Організатора обставини. 

3.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками 

оголошеної акції. 

3.5. Надання можливості використати акційну знижку передбачено тільки Учасникам оголошеної 

акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, 

де використання акційної знижки буде предметом угоди. 

3.6. Учасники  оголошеної акції мають право відмовитися від використання акційної знижки.  

3.7. Всі Учасники оголошеної акції автоматично погоджуються з наведеними в цих Правилах 

умовами, та згодні їх дотримуватися. 

 

4.  Інші Умови 

http://www.miidvir.ua/


4.1. Інформування щодо Правил здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил оголошеної 

акції на веб-сайті http://www.miidvir.ua у строк з 01 березня 2021 року та/або за телефоном 0-800-302-

103 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).  

4.2. Питання, не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України. 

4.3. Організатор має право на зміну Строку дії Правил, умов використання Акційної знижки, переліку 

Акційної продукції.  

4.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором оголошеної акції 

протягом усього Періоду дії Правил. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх 

затвердження Організатором оголошеної акції та оприлюднення в порядку, що визначений для 

інформування про Правила, відповідно до пункту 4.1 цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Правил. 
 

http://www.miidvir.ua/

