
Офіційні правила участі  

у рекламній Акції ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА» 

під назвою «Зручний самовивіз» 

(надалі – Акція) 

 

1. Організатор та Виконавець Акції. 

1.1. Організатором Акції є ТОВ “МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА” (мережа центрів 

оптової торгівлі METRO, далі – «Організатор», або METRO). 

Місцезнаходження Організатора: пр. Григоренка, 43, 02140, Київ, Україна, 

тел./факс:044 492 11/1000, код ЄДРПОУ 32049199. 

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Заказ Юкрейн». 

Місцезнаходження Виконавця: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 70 

тел. (044) 232-9925, код ЄДРПОУ 41276064. 

 

2. Мета проведення Акції 

2.1. Метою проведення Акції є збільшення кількості візитів покупців, збільшення суми 

середнього чека покупця, оновлення даних в базі клієнтів та підвищення лояльності покупців  

до мережі торговельних центрів Організатора через онлайн замовлення на сайті metro.zakaz.ua 

за рахунок проведення даної  Акції. 

 

3. Учасники Акції  

3.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким на момент проведення Акції 

виповнилося 18 років, які є уповноваженими представниками клієнтів Організатора (фізичні 

особи), громадяни та фізичні особи-підприємці, які мають право здійснювати закупівлю 

товарів у центрах оптової торгівлі МЕТRO (які зареєструвалися на сайті metro.zakaz.ua (далі 

– «Учасники»). 

3.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: 

- працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, 

батьки); 

- іноземці та особи без громадянства; 

Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

4. Період проведення Акції  

4.1. Акція триватиме з «18» грудня 2019р. року по «31» січня 2019 року включно (далі – 

«Період проведення Акції»). 

 

5. Територія проведення Акції  

5.1. Акція проводиться в центрах оптової торгівлі МЕТRO (далі – «Місце проведення Акції») 

за умови оформлення замовлення товару з використанням сайту metro.zakaz.ua та подальшого 

придбання такого товару у нижченаведених торгівельних центрах), а саме: 

 

№ 

Торговел

ьний 

центр 

Адреса торговельного центру (місця проведення акції) 

1 10 Київ, Позняки. просп. Григоренка 43 

2 33 Київ, Троєщина вул. Сабурова 2-а 

 

6. Порядок і спосіб інформування Учасників Акції про Правила та результати 

6.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на сайті 

metro.zakaz.ua протягом Періоду проведення Акції. 

 

7. Умови участі в Акції 



7.1. В Акції може взяти участь будь-який учасник акції зазначений в п. 3.1. Учасник може 

замовити товари онлайн на сайті metro.zakaz.ua із торгівельних центрів Метро в межах місць 

проведення Акції та в межах строку проведення Акції на умовах самовивозу, та здійснити 

безкоштовний самовивіз зібраних за його замовленням товарів з торгівельного центру.  
 

Звертаємо увагу: під здійсненням покупки мається на увазі здійснення покупки та отримання 

товару в одному з торгівельних центрів Організатора, вказаних в пункті 5.1. цих Правил 

(самостійно Учасником або ж його Представником) або її замовлення через сайт. Дата покупки 

вказується в чеку Організатора, що підтверджує придбання Товарів.  

 

 

10. Інші умови 

10.1. Всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і 

виконувати їх. 

10.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції та оскарженню не підлягає.  

10.3. Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів 

телефонного, поштового зв’язку та кур'єрських служб, пошти, внаслідок яких поштові 

відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за 

настання обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин. 

10.4. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в 

тому числі змінювати строки дії Акції. 

10.5. Придбаваючи товар згідно з правилами, вказаними в пункті 7.1. цих Правил, та 

відповідно беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою однозначну 

згоду на використання наданої персональної інформації Організатором/Виконавцем Акції з 

маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинного 

законодавства України. Надання такої згоди також розглядається згодою у розумінні ст. 296, 

307, 308 Цивільного Кодексу України. 

 

 

 

Правила погоджені: 18.12.2019 р. 

 


