Правила Великодньої акції

«Діагностуємо діабет вчасно»»
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ
1.1. Організатором Великодньої акції «Діагностуємо діабет вчасно» (далі – Акція) є ПП «МеДіС» (далі –
Підприємство), 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 28 березня до 26 квітня 2019 року (включно).
2.2. Акція діє на території України в Діагностичному центрі ПП «МеДіС» та мережі його відокремлених
відділень.
3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Метою проведення Акції є первинна та профілактична діагностика діабету, а також стимулювання попиту
клієнтів (пацієнтів) на медичні послуги і прискорення їх просування.
4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Предметом Акції є право усіх пацієнтів, віком 40 і більше років, які замовили послугу «Забір венозної крові»
(код 109), а також хоча б одне лабораторне дослідження, яке виконується потужностями ПП «МеДіС»
(деталізація у п. 4.2), протягом періоду часу, визначеного п. 2.1, замовити дослідження «Глюкоза у сироватці»
(код 011) за акційною ціною 0,01 грн.
4.2. Умовою користування умовами акції, описаними у п. 4.1, є замовлення хоча б одного дослідження із переліку
послуг ПП «МеДіС», які виконуються власними потужностями та знаходяться у діапазоні кодів від 010 до 999,
окрім наступних кодів: 140, 143, 148-149, 185-186, 189-190, 201, 328-336, 339, 341-353, 355-358.
4.3. Акція не є персоніфікованою та проводиться серед усіх клієнтів (пацієнтів) Діагностичного центру ПП
«МеДіС».
4.4. Кількість разів участі в Акції є необмеженою і відповідає кількості разів замовлення послуг згідно пп. 4.1
та 4.2 Правил.
4.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами
Акції і свою повну і безумовну згоду з її умовами.
4.6. Порушення Учасниками будь-яких умов цих Правил дії Акції, або відмова Учасників Акції від належного
виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції.
4.7. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасника Акції, понесені учасником Акції у зв‘язку з
отриманням послуг на умовах пп. 4.1 та 4.2 Правил.
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. 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.
5.5. 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 користування пропозиціями в рамках Акції. 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.
5.6. З правилами дії Акції можна ознайомитися на сайті: www.medis.com.ua

