Положення про проведення акції «Чорна п'ятниця»
1. Загальні положення.
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті – Правила) визначають порядок проведення та
умови участі в акції «Чорна п'ятниця» (далі у тексті – Акція).
1.2. Кожен, хто бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт свого повного та
належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну
безперечну згоду з умовами, які викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені Організатором Акції в односторонньому порядку
без спеціального попереднього попередження учасників Акції. Усі зміни до цих Правил
вносяться шляхом їх опублікування в Інтернеті за адресою розміщення цих Правил.
Зміни набирають чинності з дня їхнього опублікування.
1.4. Редакція Правил, що діє, розміщується в Інтернеті на офіційному сайті
Організатора за адресою https://www.uni-laman.com.
2. Організатор Акції.
2.1. Організатором Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАМАН
ШИПІНГ", офіс – м. Одеса , вул. Військовий узвіз, б. 12.
3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Період проведення Акції:
- З 09:00 25.11.2021 р. по 18:00 25.11.2021 р.;
- З 09:00 26.11.2021 р. по 18:00 26.11.2021 р.;
- З 09:00 29.11.2021 р. по 18:00 29.11.2021 р.;
3.2. Акція проводиться у мережі Інтернет на всій території Україні.
3.3. Взяти участь в Акції можуть особи, яким на момент проведення Акції виповнилось
18 років, які виконали умови Акції.
4. Умови участі та заохочення Акції.
4.1. Під перевезенням мається на увазі діяльність організатора, яка безпосередньо
пов’язана з організацією і забезпеченням перевезень експортного, імпортного,
транзитного або іншого вантажу за договором транспортної експедиції.

4.2. В акції «- 100 доларів США на перевезення LCL-сервісом» беруть участь особі які
передають дані стосовно вантажу для перевезення:
вага, об'єм, готовність вантажу, місце завантаження та розвантаження, дані відправника
та одержувача вантажу: імена, найменування юридичної особи, контактні дані для
зв'язку.
4.3. В акції «- 50 доларів США на перевезення будь яким сервісом» беруть участь
особи, які передають дані стосовно найменування юридичної особи, ім'я та контактні
дані для зв'язку.
4.4. Для участі в акції необхідно протягом Періоду Акції здійснити передання
інформації зазначеної у пункті 4.1. у формах зворотного зв'язку які розміщені за
адресою: https://www.uni-laman.com.
4.5. Виконуючи умови Акції, учасники отримують гарантовані заохочення у вигляді
нарахування знижки на перевезення, за вибором:
4.5.1. - 100 доларів США, на вартості перевезення LCL-сервісом, за умови
надання повної, вичерпної інформації протягом Періода акції та розміщення заявки на
перевезення у Період Акції.
4.5.2. - 50 доларів США на вартості кожного третього перевезення, будь яким
видом сервісу протягом 2022 року, за умови надання повної, вичерпної інформації
протягом Періода акції
4.6. Акції не підлягають підсумовуванню.
4.7. Організатором не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості
Заохочення грошима чи іншими матеріальними цінностями у всіх випадках.
5. Персональні дані, дозволи.
5.1. Беручи участь в Акції, Учасники дають та підтверджують свою згоду на
використання їх персональних даних Організатором у будь-який спосіб, що не
суперечить законодавству України.
5.2. Шляхом участі в Акції Учасники свідчать, що їхні згоди/дозволи, зазначені у цих
Правилах, є безумовними та належними, такими, що дозволяють зробити висновок про
їх надання, у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону
України «Про захист персональних даних».

6. Обмеження
6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру,
блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора
обставини.
6.2. Організатор не несе відповідальності за нездатність Учасників скористатися
Заохоченням Акції не з вини Організатора.
6.3. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з
Учасниками.
6.4. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними та такими,
що не підлягають оскарженню.
7. Інші умови
7.1. Порушення Учасником цих Правил позбавляє його права на отримання Заохочення.
При цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої
компенсації.
7.2. Організатор не зобов'язаний відшкодовувати будь-які витрати Учасника Акції, у
тому числі транспортні, телефонні, зазнані Учасником під час участі в Акції.
7.3. У разі виникнення ситуації, яка передбачає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань чи питань, які не врегульовані цими Правилами, право
вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним та
оскарженню не підлягає.
7.4. Організатор Акції не вступає у будь-які суперечки щодо визнання будь-кого
Учасниками Акції та прав на отримання Заохочень. Організатор Акції не бере на себе
відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.5. Процедура отримання Заохочень не є лотереєю, або іншою грою, що заснована на
ризику, і не переслідує мети отримання прибутку.

