
ПРАВИЛА 

проведення рекламної Акції «ЗАРЯДЖАЙ ПОСІВИ АЗОТОМ І СІРКОЮ – 

ОТРИМУЙ ЗАРЯДНУ СТАНЦІЮ!» 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА ЕРІДОН» (код за ЄДРПОУ 

43106699, місцезнаходження: Україна, 08467, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, 

село Чопилки, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 35,) у рекламних цілях з метою 

збільшення попиту на рідке добриво Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) 

організовує та проводить рекламну акцію «Заряджай посіви азотом і сіркою – отримуй зарядну 

станцію!» (надалі – Акція). 

1.2. Акція проводиться у період з 01.01.2023 по 27.04.2023 включно (надалі – Період 

проведення Акції) та проходить по всій території України за виключенням тимчасово 

окупованих територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також території, зазначені у Наказі 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 

22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або 

тимчасово окупованих Російською Федерацією». 

2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ 

2.1. Учасниками Акції можуть бути підприємства з місцезнаходженням  на території України, 

що виконають умови Акції та будуть дотримуватись цих Правил (надалі – Учасники Акції), 

окрім підприємств, які є частиною груп компаній та/або холдингових організацій, інформацію 

про перелік яких необхідно уточнювати у закріпленого менеджера компанії «Ерідон» кожного 

з цих господарств. На підтвердження такої можливості менеджер компанії «Ерідон» надсилає 

листа з корпоративної електронної пошти з доменним ім’ям @eridon.ua у довільній формі, 

який має містити однозначне підтвердження такої можливості та присвоєний Учаснику Акції 

індивідуальний номер учасника Акції 

2.2. Потенційний учасник акції перед придбанням рідкого добрива Thio-Sul® (Тіосульфат 

амонію від Tessenderlo Kerley) в кількості не менше 80 т. зобов’язаний уточнити можливість 

приймання участі у Акції, якщо він як фізична особа чи представник юридичної особи може 

бути віднесений до організацій зазначених у п. 2.1. У іншому випадку організатор акції має 

право відмовити потенційному учаснику в участі. 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ 

3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник Акції протягом 

Періоду проведення Акції має здійснити покупку у ТОВ «Фірма Ерідон» не менше 80-ти тон 

рідкого добрива Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) та надати оригінал 

підписаної обома сторонами видаткової накладної на підтвердження такого придбання. 

3.2. Фонд Заохочень Акції становить десять одиниць зарядних станцій EcoFlow (Delta 2). 

Кожен приз передаватиметься переможцям Акції за участі представників Tessenderlo Kerley. 

3.3. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідно відправити на електронну поштову 

адресу менеджера зі збуту та на електронну поштову адресу chaikovskii.artem@eridon.ua 

скановану копію видаткової накладної, що підтверджує придбання не менше 80-ти тон рідкого 

добрива Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) у ТОВ «Фірма Ерідон» із 

зазначенням наступної інформації: 

- назва і код ЄДРПОУ Покупця; 

- номер і дата видаткової накладної та/або договору поставки і додатку до нього (якщо 

договір і додаток оформлялись); 
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- кількість купленого добрива Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) в 

кількості не менше 80 тон; 

- ПІБ керівника компанії Покупця; 

- поштова адреса компанії Покупця; 

- телефон компанії Покупця. 

3.4. Підведення підсумків по Акції буде проходити 28.04.2023 на сайті www.eridon.ua в розділі 

«Акції» під назвою «ЗАРЯДЖАЙ ПОСІВИ АЗОТОМ І СІРКОЮ – ОТРИМУЙ ЗАРЯДНУ 

СТАНЦІЮ!». 

3.5. При умові, якщо Покупець повертає до 26.04.2023 придбане добриво Thio-Sul® 

(Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) повністю або при залишенні його у себе в кількості 

менше 80 тон, він втрачає право на участь в Акції. 

3.6. Якщо всі умови Акції виконані Учасником належним чином, то менеджер компанії 

«Ерідон» надає Учаснику індивідуальний номер учасника Акції, який і буде відображатись у 

відео, що буде опубліковане на сайті www.eridon.ua після проведення розіграшу перших 

десяти Заохочень за допомогою сервісу random.org. 

3.7. Кожен учасник Акції може отримати не більше одного індивідуального номеру учасника 

Акції незалежно від загального об’єму придбаного продукту Thio-Sul®. 

3.8. Згода Учасника Акції на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі в 

Акції та отримання Заохочення, а також підтверджує те, що Учасник Акції ознайомлений з 

умовами проведення Акції.  

4. ОБМЕЖЕННЯ 

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, 

таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 

зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю 

обставини. 

4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та 

додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами 

або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до 

вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. 

4.3. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення 

особисто, такий Учасник Акції не має права поступитися своїм правом третій особі.  

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 

5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на веб-

сайті www.eridon.ua, офіційним листом на адресу Учасників Акції, а у разі необхідності, 

іншими способами.  

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними 

Правилами, надає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих 

Правил або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою 

Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права 

на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

6.2. Акція дійсна лише для кінцевих споживачів. 

6.3. ТОВ «Фірма Ерідон», як організатор Акції, має право змінити повністю або частково 

умови Акції до її завершення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті 

www.eridon.ua або офіційним листом на адресу Учасників Акції 
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6.5. Акція закінчується у разі закінчення Періоду проведення Акції. 

6.6. До участі в Акції за Учасником Акції має бути відсутня прострочена дебіторська 

заборгованості щодо придбаних у ТОВ «Фірма Ерідон» мінеральних добрив. 

6.7. Беручи участь у цій Акції, Учасник погоджується на розкриття своїх даних, які можуть 

бути використані ТОВ «Фірма Ерідон» з метою покращення співпраці, в тому числі в 

рекламних цілях. 

6.8. ТОВ «Фірма Ерідон» відповідальність за технічні характеристики, працездатність, термін 

експлуатації, недоліки (в т.ч. приховані), а також за наслідки використання зарядних станцій 

EcoFlow (Delta 2), не несе. 


