ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Придбання та використання
Подарункових Сертифікатів в лінії
магазинів «EVA»
1.

Вступ.
1.1. Ці правила є єдиними і офіційними (затвердженими) правилами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ» (оператор лінії магазинів «EVA»; скорочена назва – ТОВ «РУШ»;
ідентифікаційний код 32007740, місцезнаходження: вул. Володимира Антоновича, 6 м. Дніпро́, 49101;
далі - Організатор) стосовно порядку та умов придбання та використання Подарункових Сертифікатів
(далі – Сертифікат) у лінії магазинів «EVA».
1.2. Подарунковий Сертифікат (далі – Сертифікат) вважається задатком і засвідчує згоду споживача
придбати товари в магазині «EVA» у майбутньому та на умовах, визначених цими Правилами.
1.2.1. Сертифікат може бути у вигляді пластикової картки або у вигляді штрих-коду (в електронному
вигляді або роздрукований на папері).
1.3. Кожний споживач перед використанням Сертифіката зобов’язаний ознайомитись з цими
Правилами, погодитись (акцептувати) з ними і належним чином виконувати.
1.4. У разі, якщо споживач набуває Сертифікат у подарунок, то:
обов’язок з належного доведення умов цих Правил до кожного Обдарованого, строк дії Сертифіката
та дату його активації покладається на дарувальника Сертифіката;
- обов’язок з належного ознайомлення і виконання цих Правил – на Обдарованого.
1.5. Організатор не несе відповідальності за невиконання цих Правил споживачами та іншими третіми
особами.

2.

Придбання Подарункового Сертифіката.
2.1. Подарунковий Сертифікат лінії магазинів «EVA» (далі Сертифікат) у вигляди пластикової картки
можна придбати в будь-якому магазині «EVA» (у разі наявності Сертифіката у продажу), а також на
сайті giftmall.com.ua. Сертифікат у вигляді штрих-коду (в електронному вигляді) можна придбати на
сайті giftmall.com.ua, https://onecard.gift/
2.2. Подарунковий Сертифікат випускається в чотирьох номіналах:
2.2.1. Подарунковий Сертифікат вартість 50 грн.
2.2.2. Подарунковий Сертифікат вартість 100 грн.
2.2.3. Подарунковий Сертифікат вартість 300 грн.
2.2.4. Подарунковий Сертифікат вартість 500 грн.
Організатор має право без будь-якого додаткового повідомлення чи сповіщення в
односторонньому порядку скасувати номінали чи доповнити перелік новими номіналами вартості.
При цьому всі чинні номінали діють до моменту закінчення їх строку дії.
2.3. Відпускна ціна Сертифіката відповідає його номіналу.
2.4. При придбанні Сертифіката жодні знижки не застосовуються.
2.5. Сертифікат будь-якого номіналу придатний до обміну (активований) на товар наступного дня після
його продажу.

3.

Використання Подарункового Сертифіката.
3.1. Сертифікат можна обміняти на будь-який товар в будь-якому магазині лінії «EVA» на суму,
зазначену на Сертифікаті (далі – номінал Сертифіката).
3.2. Сертифікат не є платіжним засобом або платіжним документом.
3.3. Сертифікат можна використати тільки один раз і тільки в одному магазині «EVA».

3.4. При здійсненні покупки товару з використанням Сертифіката, Сертифікат у вигляді пластикової
картки підлягає вилученню касиром, а Сертифікат у вигляді штрих-коду деактивується. При здійсненні
однієї покупки можна разом використати Сертифікати і у вигляді пластикової картки, і у вигляді штрихкоду (у т.ч. у роздрукованому вигляді).
3.5. Якщо вартість обраного товару вища за номінал Сертифіката, споживач має сплатити різницю між
вартістю товару і номіналом Сертифіката.
3.6. Якщо вартість обраного товару є меншою за номінал Сертифіката, різниця між вартістю покупки і
номіналом Сертифіката не повертається.
3.7. Грошовий еквівалент Сертифіката не виплачується.
3.8. Сертифікат не підлягає обміну і/або поверненню, в т.ч. на Сертифікати інших номіналів.
3.9. Сертифікат дійсний протягом 365 днів з моменту його придбання. Перевірити строк дії
Сертифікату можна:
у магазинах лінії «EVA» (звернувшись до персоналу);
за телефоном на гарячій лінії 0.800.303.700 (дзвінки в межах України безкоштовні);
на офіційному інтернет-сайті www.eva.ua;
у Мобільному додатку «EVA мережа магазинів краси!».
3.10. Організатор не несе відповідальності за невикористання споживачем (Обдарованим) Сертифіката
протягом терміну дії Сертифіката (несвоєчасне звернення за використанням Сертифіката, звернення
за використанням Сертифіката після закінчення терміну дії Сертифіката).
3.11. Після закінчення терміну дії Сертифікат не підлягає поверненню та не приймається для обміну на
товар.
3.12. Сертифікат у вигляді пластикової картки з механічними пошкодженнями є недійсним.
3.13.
Здійснивши обмін Сертифікату на товар, споживач отримає товарний чек на повну суму
придбаних товарів, що дає право на обмін товару у разі його неналежної якості.
3.14. У пунктах самовивозу та інтернет магазині https://eva.ua/ Сертифікат не діє.
4. Інші умови.
4.1. Купуючи Подарунковий Сертифікат чи використовуючи його, споживач підтверджує, що
ознайомлений з цими Правилами, погоджується з ними та зобов’язується додержуватися і виконувати
їх.
4.2. Інформування щодо Правил придбання та використання Подарункового Сертифікату лінії
магазинів «EVA» здійснюється шляхом розміщення цих Правил у магазинах «EVA», на офіційному
Інтернет-сайті www.eva.ua. та за тел. 0 800 303 700 (всі дзвінки в межах України є безкоштовними).
4.3. Організатор має право внести зміни до цих Правил.
Про внесення змін Організатор повідомляє шляхом розміщення відповідної інформації і Правил у
зміненій редакції на офіційному сайті www.eva.ua.
4.4. Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма додатками до цих Правил (якщо
такі є) є власністю Організатора.
Будь-яке використання і/або розповсюдження цих правил (у цілому або частково) з комерційною та
іншою метою і/або використання у господарській (підприємницькій) діяльності без письмової згоди
Організатора забороняється.
4.5. Адреса Організатора для листування: Департамент маркетингу ТОВ «РУШ», вул. Володимира
Антоновича, 6, м. Дніпро, 49101.
_________________________

Додаток
Зовнішній вигляд пластикових подарункових сертифікатів
Кожен колір відповідає своєму номіналу
Приклади ПС та Картхолдерів наведені нижчі

Подарунковий сертифікат 50 ГРН

Подарунковий сертифікат 100 ГРН

Подарунковий сертифікат 300 ГРН

Подарунковий сертифікат 500 ГРН

