
 
ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення рекламної акції 

«ISOVER – завжди тепло, завжди подарунково!» 

 

«01» квітня 2019 р. 
 

 

1. Загальні положення:  
1.1. Назва рекламної акції: «ISOVER – завжди тепло, завжди подарунково!» (далі 

«Акція»). 

1.2. Організатор Акції: ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна», адреса: Україна, 

03038, Київ, вул. Нововокзальна, 2, тел. (044) 498-70-55. 

1.3. Мета Акції: привернути увагу до продукції, що реалізується Організатором Акції на 

території України, підвищити лояльність до продукції концерну «Сен -Гобен», зокрема, 

до теплоізоляції ТМ ISOVER. 
 

2. Строки проведення Акції:  
2.1. Акція проводиться в період з 01 вересня 2016 року по 31 грудня 2020 року, з можливим 

продовженням строку проведення Акції на період, визначений Організатором Акції.  
2.2. Територія проведення Акції: Україна, за винятком тимчасово окупованих територій 

та зони проведення АТО. 

2.3. Організатор Акції залишає за собою право розміщувати інформації щодо перебігу 

проведення Акції, в тому числі згадування про учасників Акції, у мережі інтернет та в 

інших загальнодоступних джерелах, в тому числі у засобах масової інформації.  
 

3. Умови Акції:  
3.1. Купуй акційну продукцію ISOVER, що містить спеціальні акційні наклейки із 

захисним скретч покриттям. 

3.2 Реєструй унікальні промо -коди, що знаходяться під захисним покриттям, на сайті 

klubdruziv.isover.ua та накопичуй бали (один промо-код дорівнює п’яти балам). 

3.3. Обміняй накопичені бали на гарантовані Заохочення. 

3.4. Замов безкоштовну доставку вибраного Заохочення Новою поштою. 
 

4. Для участі в Акції необхідно:  
4.1. Придбати теплоізоляційні матеріали ТМ ISOVER, що беруть участь в Акції (на 

упаковках цих матеріалів міститься акційна наліпка із захисним скретч покриттям). 

4.2. Пройти повну реєстрацію на Сайті, заповнивши поля з усією необхідною інформацією 

(Прізвище, Ім’я, по -батькові, номер мобільного телефону, електронна а дреса, назва міста 

проживання).  
4.3. Поставити «галочку» навпроти фрази «З правилами Акції згоден, надаю згоду на збір, 

обробку, зберігання та використання моїх персональних даних». 

4.4. Авторизуватися на Сайті (за допомогою отриманих під час реєстрації логіну та паролю 

або через аккаунт у соціальних мережах Vkontakte/Facebook/інших соціальних мережах). 

4.5. Зареєструвати на сайті унікальний промо-код з акційної наліпки на упаковці матеріалу 

ISOVER. Один унікальний код дорівнює п’яти балам. 

4.6. Накопичувати бали протягом періоду дії Акції. 

4.7. Обмінювати нак опичені бали на Заохочення зі списку Заохочень та їх «вартості» в 

еквіваленті акційних балів. 

4.8. Унікальні коди можна зареєструвати лише в період проведення Акції. 

4.9. Обміняти накопичені бали на Заохочення можна протягом всього періоду проведення 

Акції, а також протягом трьох місяців з дати закінчення Акції. 
 
 
 

ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»  
03038, м.Київ, вул. Нововокзальна 2, тел. (044) 498-70-55, факс 498-70-58 



4.10. Кожний промо -код є унікальним та може бути використаним лише один раз. 

Якщо при реєстрації промо -коду на сайті він був введений некоректно, учасник акції 

отримує відповідне повідомлення у спливаючому вікні.  
4.11. Учасник Акції зберігає чек на покупку акційної продукції ТМ ISO VER та етикетку 

цього товару до кінця Акції. Організатор залишає за собою право вимагати чек і етикетку 

для отримання призу. 
 

5.Фонд Заохочень Акції:  
Фонд Заохочень акції та еквівалент «вартості» Заохочень в балах є наступним: 

 

№ Заохочення Кількість 

  балів 

1 Телевізор 10000 

2 Велосипед 5000 

3 Портативна акустика 1500 

4 Набір для пікніку на 4 персони 1300 

5 Набір інструментів «Профі» 1100 

6 Праска 900 

7 Мобільний телефон 800 

8 Тостер 700 

9 Набір інструментів «Майстер» 650 

10 М’яч футбольний 600 

11 Акумулятор для телефону 510 

12 Фітнес-браслет 500 

13 Парасолька зворотного складання 490 

14 Ізотермічна сумка 20л 450 

15 Комбінезон 380 

16 Сумка на пояс 350 

17 Термос 750 мл 320 

18 Ліхтарик налобний 300 

19 Настінний годинник 280 

20 Дерев’яна флешка 4ГБ 260 

21 Парасолька 250 

22 Ніж для розрізання теплоізоляції 200 

23 Напівкомбінезон 195 

24 Плед 190 

25 Оригінальна сумка-мішок 170 

26 Селфі-палка 160 

27 Сумка-холодильник міні 150 

28 Тепловізійна зйомка (взимку) 140 

29 Чашка 100 

30 Акумулятор холоду 90 

31 Адаптер для зарядного пристрою 65 

32 Окуляри для захисту очей 50 

33 Брелок-ліхтарик 45 

34 Брелок-карабін 18 

 

 

УВАГА: перелік заохочень та їх еквівалент в балах може змінюватися! Одинпромо-

код дорівнює п’яти балам і більше. 
 



5.1. Заохочення за цією Акцією не можуть бути обміняні на їх грошовий еквівалент. 5.2. 

При виборі Заохочення Учасник акції повинен обрати відділенн я Нової пошти, на яке 

йому буде відправлено Заохочення. Витрати на доставку Заохочень Новою поштою несе 

Організатор Акції.  
УВАГА: учасники акції несуть відповідальність за коректність даних, що були ними 

використані при заповненні реєстраційної форми – а саме прізвище, ім’я, по -батькові, 

контактний телефон та контактний мейл. Ці дані будуть використані при відправці 

Заохочень Новою поштою. 

5.3. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір, модель) може відрізнятися від їх 

зображень на акційному сайті та на інформаційно-рекламних матеріалах. 

5.4. Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік Заохочень на свій 

розсуд. 

5.5. Учасник Акції може отримати необмежену кількість Заохочень, в залежності від 

кількості накопичених ним балів. 

5.6. Обрані Заохочення будуть відправлені Новою поштою на відділення, виб ране 

Учасником акції, протягом 30 робочих днів з моменту оформлення замовлення. 
 

6. Вимоги до Учасників Акції:  
6.1. Акція є публічною та відкритою. Взяти участь в Акції може будь -який бажаючий, 

що відповідає наступним вимогам: учасники Акції мають досягти віку 18 років; до 

участі в Акції не допускаються співробітники Організатора Акції та члени їх родин, а 

також співробітники афілійованих з Організатором Акції компаній та члени їх родин; 

Акція проводиться виключно на території України, за винятком тимчасово окупованих 

територій та зони проведення АТО; в Акції беруть участь ті особи, що придбали 

матеріали ISOVER з акційними наліпками на упаковці, та виконали інші умови Акції. 
 

7. Інші положення Акції:  
7.1. Акція проводиться у відповідності до даного Положення про проведення рекламної 

Акції «ISOVER – завжди тепло, завжди подарунково!» (далі – «Положення»). 

7.2. Дане Положення є обов’язковим для Організатора та учасників Акції. Умови даного 

Положення можуть бути в будь-який час без попереднього повідомлення змінені та/або 

доповнені Організатором Акції. Відповідні змінені умови даного Положення набувають 

чинності для всіх Учасників Акції (в тому числі для тих, які вже зареєструвались для 

участі у Акції до дати внесення відповідних змін та/або доповнень) з дати внесення 

відповідних змін та/або доповнень, що вказується на титульній сторінці даного 

Положення. 

7.3. Інформація щодо Акції, щодо порядку її проведення, щодо Заохочень тощо 

розміщується у мережі інтернет у відкритому доступі за адресою: www.isover.ua  

7.4. Організатор Акції 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. 7.5. Заповнюючи та 

направляючи Організатору Акції реєстраційну форму через інтерфейс Офіційного 

сайту, відповідний Учасник Акції тим самим підтверджує, що він ознайомився з даним 

Положенням, приймає його умови та зобов’язується його виконувати. 

7.6. Організатор Акції зобов’язується використовувати, зберігати та обробляти 

персональні дані, отримані від зареєстрованих Учасників Акції (ім’я, прізвище, 

мобільний телефон, електронна пошта) в порядку та на умовах, визначених Законом 

України «Про захист персональних даних» та виключно для реалізації мети, 

відповідно до якої проводиться дана Акція. Зібрані в процесі проведення Акції 

персональні дані Учасників можуть бути передані третім особам-партнерам 

Організатора Акції (зокрема, але не виключно операторам мобільних мереж) 

http://www.isover.ua/


виключно для забезпечення належної реалізації проведення Акції. Такі персональні 

дані будуть належним чином захищені від розповсюдження, не можуть 

використовуватись для розсилання спам-повідомлень Учасникам Акції або для будь-

якої незаконної мети. Погоджуючись на участь у Акції, Учасники Акції дають свою 

персональну згоду Організатору Акції на використання, зберігання та обробку їх 

персональних даних, а також передання їх відповідним третім особам згідно з 

положеннями даного пункту.  

7.7. Промо -код – набір символів, що складається з 13 (тринадцяти) буквено -числових 

знаків, який знаходиться під захисним шаром на акційні наліпці на упаковці матеріалу 

ISOVER. 

7.8. Рішення Організат ора Акції з усіх питань, що пов я’зані з проведенням Акції, є 

остаточними та перегляду не підлягають. 

7.9. Організатор Акції залишає за собою право призупиняти або відмовляти у 

видачі Заохочення учасникам Акції у випадку: 

7.9.1. Якщо Учасник придбав Акційну продукцію не в Акційний період;  



7.9.2. Якщо Учасник намагається обміняти накопичені бали на Заохочення по 

закінченню трьох місяців з моменту завершення Акції, анонсованому на сайті; 

7.9.3. Якщо у Організатора виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в 

Акції такого Учасника;  
7.9.4. Якщо Учасник порушив інші положення даних Правил Акції, а також в 

інших умовах, передбачених чинним законодавством України. 
 

 

Організатор Акції – ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»  
м. Київ, вул. Нововокзальна, 2 

Тел. (044) 498-7055 

Email: office.kyiv@saint-gobain.com 

www.isover.ua  


