УМОВИ
проведення акції ТМ «LIQUI MOLY» при партнерстві ПрАТ «УАСК АСКА»
«LIQUI MOLY заливай та автомобіль вигравай» (далі –Акція)
1. Мета проведення
Акції

Рекламування ПрАТ «УАСК АСКА», сприяння найбільш ефективному просуванню
послуг по обов’язковому страхуванню цивільно – правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВВНТЗ) та підвищення
інтересу потенційних споживачів до програм добровільного страхування наземного
транспорту ПрАТ «УАСК АСКА».

2. Хто може взяти
участь в Акції

Громадяни України віком від 18 років, які придбали моторні оливи під
товарним знаком «LIQUI MOLY» з розміщеним на каністрах об’ємом 4 л /5 л
спеціальним рекламним стікером
На всій території України, за винятком Автономної республіки Крим,
населених пунктів, в яких державні органи України тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та територій, на яких проводиться АТО.
 Розміщення спеціального рекламного стікеру на банках ( кількість 50 000 одиниць) з моторною оливою «LIQUI MOLY»;
 Розміщення логотипу ПрАТ «УАСК АСКА» як страхового партнера Акції
на рекламних макетах, банерах, роликах;

Обговорення назви і статусу страхового партнера Акції в рекламному
радіо –ролику;
 Участь при оголошенні результатів розіграшу договорів добровільного
страхування наземного транспорту «Автокрос/ Легке КАСКО» .
Для того, щоб стати учасником Акції, необхідно придбати моторні оливи під
товарним знаком «LIQUI MOLY» з розміщеним на каністрах об’ємом 4 л /5 л
спеціальним рекламним стікером, та:
- стерти покриття скретч-стрічки, дізнатися унікальний код та
зареєструвати цей код на сайті www.liquimoly.ua/akcia;
- отримати 6-ти значний персональний код учасника Акції (далі – код
учасника Акції);
- звернутись до одного з відділень ПрАТ «УАСК АСКА» для укладання
договору ОСЦПВВНТЗ на умовах Акції
Або:
- Звернутись з унікальним кодом, розміщеним під скретч-стрічкою, до
одного з підрозділів ПрАТ «УАСК АСКА», де процедуру реєстрації здійснить
працівник ПрАТ «УАСК АСКА» при укладенні договору ОСЦПВВНТЗ.
З «18» вересня 2017 року по «18» грудня 2017 року.

3. Місце проведення
Акції
4. Заходи, передбачені
Акцією:

5. Умови участі в Акції

6. Період проведення
Акції
7. Гарантоване
Заохочення, що
надається учаснику
Акції

8. Розіграш Призів

8. Проведення
розіграшу Призів

Можливість укласти договір ОСЦПВВНТЗ зі знижкою до 40 % від розміру
страхового платежу, розрахованого відповідно до вимог Закону України «Про
обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів».
Можливість укладення договору ОСЦПВВНТЗ на умовах Акції для учасників
Акції зберігається протягом 365 днів з моменту реєстрації на
www.liquimoly.ua.
Один унікальний код може брати участь в Акції лише один раз.
Усі зареєстровані учасники Акції беруть участь в розіграшу Призів. Призом
вважається можливість укладення договору добровільного страхування
наземного транспорту «Автокрос/Легке КАСКО» з ПрАТ «УАСК АСКА» із
страховим платежем в розмірі 0,01 грн.
Розіграш Призів
буде здійснено за випадковою ймовірністю шляхом
жеребкування серед зареєстрованих учасників Акції таким чином:
- у жовтні 2017 року – буде розіграно 7 Призів;
- у листопаді 2017 року – буде розіграно 7 Призів;

9. Кількість Призів, що
підлягають розіграшу
серед учасників Акції
10. Детальна
інформація про Акцію
та її умови
11. Зміни, доповнення
до умов Акції.
Набрання чинності
такими змінами.
12. Відповідальність

13. Інше.

- у грудні 2017 року – буде розіграно 7 Призів.
Дати проведення розіграшів розміщуються на сайті ПрАТ «УАСК АСКА»
www.aska.com.ua.
Учасники мають право відмовитися від Призу.
Заміна Призу на грошовий еквівалент не допускається.
21 договір добровільного страхування наземного транспорту «Автокрос/Легке
КАСКО»
Розміщена на сайті http://liquimoly.ua/aktsiya-ofitsialnyie-usloviya
Умови проведення Акції можуть бути змінені, доповнені та затверджені
ПрАТ «УАСК АСКА» протягом усього періоду дії Акції. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті
ПрАТ «УАСК АСКА», якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо
змінами/доповненнями до умов Акції.
Компанія та/або Виконавці не несуть відповідальності за не надання
Заохочення або Призів учасникам Акції
у разі настання обставин
непереборної сили.
Факт реєстрації унікального коду на сайті www. liquimoly.ua означає надання
повної згоди учасника з усіма умовами ТМ «LIQUI MOLY» при партнерстві
ПрАТ «УАСК АСКА» «LIQUI MOLY заливай та автомобіль вигравай».
Своєю участю в акції учасники надають ПрАТ «УАСК АСКА» право
безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:
отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати,
змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати,
передавати) інформацію, яка відповідно до вимог законодавства становить
персональні дані. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть
бути внесені до бази даних ПрАТ «УАСК АСКА» та використані ПрАТ «УАСК
АСКА»
без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації,
повідомлень з інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Умов,
будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими умовами,
остаточне рішення приймає ПрАТ «УАСК АСКА».

