Офіційні Правила проведення Акції
«Знижки Shop-Express клієнтам OLX»
1. Терміни та загальні положення Правил:
1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») акції «Знижки Shop-Express клієнтам
OLX» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції
безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних
ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2. Територія проведення Акції: Акція діє 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 14квітня 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).
1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:00 години 26 квітня 2022 року та
триває до припинення Акції Організатором відповідно до пункту 1.10. Правил.
1.4. «Організатор Акції»: ТОВ «САЙТ-ЕКСПРЕС», код ЄДРПОУ 39548803 (надалі
«Організатор»), місцезнаходження: 03187, Україна, м. Київ, пр. акад. Глушкова, 18/101.
1.5. «Виконавець Акції» - ТОВ «САЙТ-ЕКСПРЕС», код ЄДРПОУ 39548803 (надалі –
«Виконавець»), місцезнаходження: 03187, Україна, м. Київ, пр. акад. Глушкова, 18/101.
1.6. «Партнер Акції» - ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 34716896, місцезнаходження:
м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15.
1.7. «Заохочення» - під заохоченням мається на увазі надання одноразово знижки в розмірі 1000
(одна тисяча) гривень, 00 коп. від вартості послуг, що надаються Виконавцем і були замовлені
шляхом укладення публічного договору на рік. Знижка надається на перший рік обслуговування в
пакетах послуг Виконавця новим користувачам, які підключили послугу в період проведення
Акції, детальніше в розділі 4 Правил.
1.8. «Учасники Акції» - юридичні особи-резиденти, фізичні особи-підприємці, фізичні особи,
зареєстровані в передбаченому законодавством України порядку (надалі - «Учасник» або
«Учасники»), які:
- є користувачами сервісу OLX.UA, та відповідно до Правил сервісу мають статус Бізнескористувача;
- підключили послугу на рік з переліку за посиланням https://shop-express.com.ua/ukr/price/ в період
проведення Акції; та
- виконали інші умови, передбачені пунктом 3.1. Правил.
Учасниками не можуть бути особи, які хоч і відповідають зазначеним у п.п. 1.8., 3.1 Правил
вимогам, але за інформацією Партнера Акції вчиняли дії, що порушують умови Правил сервсу
OLX.UA та/або будь-яких інших акцій, що проводилися на сервісі OLX.UA. Такі особи не
вважаються Учасниками Акції, та, відповідно, не мають право на отримання Заохочень,
зазначених у Правилах.
1.9. «Пакет послуг Виконавця» - готовий до роботи інтернет-магазин, з технічною підтримкою,
оновленнями та іншими функціями і сервісами, необхідними для продажів товарів онлайн,
реклами та онлайн маркетингу. Детальніше за посиланням https://shop-express.com.ua/ukr/price/

1.10. Правила Акції розміщуються на сторінці (сторінках) https://shop-express.com.ua/ukr/olx/
(Офіційна сторінка/ки). Організатор має право змінити умови Акції, припинити проведення Акції
шляхом публікації відповідного повідомлення на Офіційній сторінці, зокрема, шляхом розміщення
нової редакції Правил Відповідні зміни набувають чинності з моменту розміщення відповідної
інформації на Офіційній сторінці.
2. Учасники Акції
2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог Правил та норм законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого
Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені в Правилах;
2.2. Надання Учасником неправильних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих,
звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник втрачає право на
отримання Заохочення.
2.3. Учасник, беручи участь в Акції, підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та
безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Правил або відмова Учасника від їх належного
виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення. У випадку
порушення будь-якої з умов та/або вимог Правил, така особа втрачає право на отримання
Заохочення та будь-якої компенсації.
3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник, зокрема, має
протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
3.1.1. Зареєструватися на сторінці https://shop-express.com.ua/ukr/olx/ ;
3.1.3. Здійснити оплату пакету послуг Виконавця на рік зі знижкою.
4. Заохочення та порядок його використання
4.1. Заохоченням є: надання одноразово знижки в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, 00 коп. від
вартості послуг, що надаються Виконавцем і були замовлені шляхом укладення публічного
договору на рік. Знижка надається на перший рік обслуговування в пакетах послуг Виконавця
новим користувачам, які підключили послугу в період проведення Акції.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається.
4.4. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання
Заохочення.
Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення
або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Учасник
не має права відступити своє право на отримання Заохочення третій особі.
5. Обмеження
5.1. Виконавець/Організатор/Партнер не несуть відповідальності за роботу/будь-які помилки
операторів зв’язку, Інтернет провайдерів, внаслідок яких повідомлення
Учасників/Організатора/Виконавця не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені чи
пошкоджені або внаслідок яких Учасники не були повідомлені чи були несвоєчасно повідомлені
про право на отримання Заохочення.
5.2. Виконавець/Організатор/Партнер не несе відповідальності за неможливість Учасників
отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця,
зокрема у зв’язку з відсутністю в Учасника необхідних документів, тощо.
5.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(зокрема, інформації щодо контактних телефонів і адрес).
6. Персональні дані
6.1. Підставою для обробки персональних даних Учасника в рамках проведення Акції з метою, в
обсязі та у способи, що передбачені Правилами є укладений між ним та Організатором Публічний
договір. Також Організатор здійснює обробку персональних даних зазначеної фізичної особи з
підстав, визначених законом: згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних

даних, дозвіл на обробку персональних даних фізичних осіб, наданий Організатору відповідно до
закону виключно для здійснення його повноважень; необхідність виконання обов'язку
Організатором, який передбачений законом; захист життєво важливих інтересів фізичних осіб;
необхідність захисту законних інтересів Організатора або третьої особи, якій Організатором
передаються персональні дані (стаття 1 1Закону України «Про захист персональних даних»).
7. Додаткові умови
7.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення ухвалює
Виконавець і Організатор.
7.2. Виконавець/Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили
(форс-мажор), у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру,
блокади, зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, оголошення про
мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку
Виконавця/Організатора обставини.
7.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в
рамках цих Правил.
7.4. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного
законодавства України.

