ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом від 08.11.2018 р. №86-ОД
ПРАВИЛА
Акції по алергологічних дослідженнях
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором Акції «Акція по алергологічних дослідженнях» (далі – Акція) є ПП
«МеДіС» (далі – Товариство), юридична адреса: 79058, м. Львів, вул. Куліша, 47/1А (далі –
Організатор).
1.2. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасника Акції з умовами цих
Правил.
2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
2.1. Період дії Акції: з 12 до 24 листопада 2018 року (включно).
2.2. Акція діє на території України в мережі відокремлених відділень Діагностичного центру
ПП «МеДіС».
3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Метою проведення Акції є стимулювання попиту клієнтів (пацієнтів) на медичні послуги
і прискорення їх просування, а також профілактична діагностика алергічних захворювань.
4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Предметом Акції є право учасника отримати Дарунок — гіпоалергенну подушку марки
“MirSon” (категорії Premium Class) в період дії Акції на умовах участі в Акції згідно з п. 4.3
цих Правил. Кількість Дарунків – 1 шт.
4.2. Умови Акції поширюються на осіб будь-якоговіку, які, в період дії Акції здали
біоматеріал для медичного лабораторного дослідження на будь який з наступних видів
досліджень:
Код Назва

Ціна

80

Алерго-специфічні АТ (харчова панель 1)

770.00

81

Алерго-специфічні АТ (змішана панель)

770.00

120 Алерго-специфічні АТ (інгаляційна панель)

770.00

301 Фадіатоп (sIgE): комплекс інгаляційних алергенів

395.00

302 Фадіатоп Інфант (Infant sIgE)

495.00

303 f1 Білок яйця

425.00

304 f233 Овомукоїд яйця (Gal d1)

425.00

305 f232 Овальбумін яйця (Gal d2)

455.00

306 f2 Молоко

425.00

307 f78 Казеїн (Bos d8)

425.00

308 f4 Пшениця

330.00

309 f3 Риба

330.00

310 t3 Береза бородавчата

360.00

311 t14 Тополя

360.00

312 t2 Вільха сіра

360.00

313

t215 Береза бородавчата rBet v 1 PR – 10 (мажорні
алергенкомпоненти)

395.00

314

t221 Береза бородавчата rBet v 2, rBet v 4 (мінорні
алергенкомпоненти)

440.00

315 g6 Тимофіївка лучна

330.00

316 g11 Костер (Стоколос)

370.00

317 g204 Райграс високий

425.00

318 g4 Вівсяниця лучна (костриця лучна)

370.00

319 g8 Тонконіг (Мятлик) лучний

370.00

320

g213 Тимофіївка лучна rPhl p 1, rPhl p 5b (мажорні
алергенкомпоненти)

395.00

321

g214 Тимофіївка лучна rPhl p 7, rPhl p 12 (мінорні
алергенкомпоненти)

425.00

322 d1 Кліщі домашнього пилу

395.00

323 d205 Тропоміозин (мінорний)

425.00

324 e1 Кішка, епітелій та лупа

330.00

325 e5 Собака, лупа

330.00

4.3. Будь-який учасник Акції набуває право отримати Дарунок шляхом розіграшу, який буде
проведено Організатором 26.11.2018 р. о 12:00 по результатам періоду Акції за допомогою
інтернет-сервісу random.org. Передбачається визначення одного переможця, який отримає
Дарунок.
Акція не є персоніфікованою та проводиться серед усіх клієнтів (пацієнтів) Діагностичного
центру ПП «МеДіС», які виконали всі умови Акції.
4.4. Після визначення переможця, Організатор повідомляє УчасникаАкції на підставі наданих
ним контактних даних, про необхідність отримати Дарунок, зазначає місце і орієнтовний час
для отримання Дарунку.
4.5. Видача Дарунку, відповідно до умов Акції, проводиться Учаснику Акції за умови
пред’явлення ним документа, що посвідчує його особу.
4.6. Кількість Дарунків на період проведення Акції - обмежена.
4.7. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів замовлення
послуг згідно п. 4.2. Правил.
4.8. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з
цими Правилами Акції і свою повну і безумовну згоду з її умовами.
4.9. Клієнт (пацієнт), який виконав умови на отримання права участі в Акції отримує
повідомлення від працівника відділення Діагностичного центру Організатора про можливість
отримання Дарунку.
4.10. Порушення Учасниками будь-яких умов цих Правил дії Акції, або відмова Учасників
Акції від належного виконання умов цих Правил (у т.ч. недотримання порядку та строків
проведення Акції та/або умов отримання Дарунку тощо) вважається відмовою Учасника
Акції від участі в Акції. У разі відмови від отримання Дарунку відповідно до умов цієї Акції,
Учасник Акції та/або його законний представник не має права вимагати від Організатора
Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент вартості Дарунку не видається.
4.11. Результати проведення Акції та визначення Дарунку для Учасника Акції вважатимуться

остаточними та не підлягають оскарженню.
4.12. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, понесені учасником Акції
у зв‘язку з отриманням послуг на умовах 4.3. Правил, володінням, користуванням та
розпорядженням Дарунку, отриманим ним за результатами проведення Акції.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити ці
Правила. Зміни та доповнення до Правил здійснюються шляхом їх внесення до тексту
Правил, розміщеного на сайті: www.medis.com.ua
5.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від
нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.
5.3. Організатор не несе відповідальності у разі настання обставин непереборної сили таких,
як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
чинному законодавстві, яке діє на території України, інші незалежні від волі Організатора
Акції обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та впливають на її результати.
5.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Дарунку у
зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора
(відсутність необхідних документів тощо).
5.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести
переписку з учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань,
що стосуються умов проведення, визначення осіб, що отримують винагороду на умовах Акції
чи будь-яких подібних питань щодо Акції.
5.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або
спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним.
5.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними
умовами, зобов’язуються їх виконувати, а також дають згоду на обробку їх персональних
даних з метою участі в Акції та реалізації своїх прав щодо отримання Дарунку. Організатор
гарантує Учасникам акції та їх законним представникам забезпечення режиму
конфіденційності їх персональних даних згідно вимог чинного законодавства, та не
публікуватиме їх на жодних інформаційних ресурсах без їхньої згоди.
5.8. Правила Акції розміщуються на сайті: www.medis.com.ua

