Правила проведення Акції
«Квартира в готовому будинку. Знижка!»
1. Терміни, що вживаються в Правилах Акції
Акція – пропозиція Організатора Акції укласти та підписати Договір на придбання
Акційного Об’єкта зі спеціальними умовами, що викладені у цих Правилах Акції.
Назва Акції - «Квартира в готовому будинку. Знижка!».
Організатор Акції – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС», 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 21, літ. «А», код за ЄДРПОУ
32493671, тел.: (044) 577-51-77.
Період проведення Акції – з «27» липня 2020 року по «8» серпня 2020 року.
Учасник Акції – фізична (що досягла повноліття) чи юридична особа, резидент або
нерезидент України, що придбала Акційний Об’єкт.
Акційний Об’єкт – квартира у будинку за будівельним номером 7, що введений в
експлуатацію 02.04.2019 та розташований за адресою вул. Трускавецька, 8; придбана
Учасником Акції в Період проведення Акції в ЖК RiverStone. Кількість квартир обмежена –
10 квартир.
Правила Акції – ці правила проведення акції «Квартира в готовому будинку. Знижка!»
ЖК «RiverStone» - житлово-офісний та культурно-оздоровчий комплекс, що знаходиться за
адресою: Дніпровська набережна, 14.
Відповідальна особа за організацію і проведення Акції – Деревльова Ангеліна Сергіївна.
Зв'язок з Відповідальною особою за організацію і проведення Акції – тел. (044) 577-5177, e-mail: marketing@riverstone.com.ua
2. Умови участі в Акції
2.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, необхідно звернутись у відділ продажів ЖК
«RiverStone» за адресою: Дніпровська набережна, 14 або за телефоном (044) 577-51-77.
2.2. Учасником Акції вважається фізична або юридична особа, яка має намір придбати
один/декілька Акційних об`єктів шляхом підписання Попереднього договору купівліпродажу квартири або укладання та підписання Договору про участь у будівництві буд. № 7.
Цей намір підтверджується заявкою на бронювання встановленого зразка. Заповнення заявки
вважається реєстрацією у акції. Реєстрацією особа підтверджує правдивість та коректність
даних про себе або про юридичну особу, від імені якої він діє.
3. Суть Акції
3.1. При придбанні або бронюванні Акційного об`єкта у ЖК «RiverStone» Учасник Акції має
право отримати знижку 8% при стовідсотковій оплаті та/або знижку 3% при оплаті в
розстрочку до 12 місяців.
Якщо Учасник Акції придбає декілька квартир шляхом підписання Попереднього договору
купівлі-продажу або укладання та підписання Договору про участь у будівництві буд. № 7, в
такому разі він отримує знижку на кожну квартиру.
В разі заміни квартири на іншу (придбання квартири, що не відповідає заявці на
бронювання) знижка (відповідна до умов оплати) діє на квартири, які є Акційними
об’єктами.
3.2. Організатор Акції залишає за собою право самостійно на власний розсуд змінити ці
Правила Акції в порядку, передбаченому п. 5.3.
3.3. Для Учасників Акції, які придбали Акційні Об’єкти та які добросовісно виконують свої
зобов’язання по укладеним Договорам із Організатором Акції, Правила Акції не можуть
змінюватись відповідно до п. 3.3. цих Правил Акції.
3.4. Знижки за умовами акції не сумуються з іншими діючими у період її проведення акціями
та знижками.

4. Обмеження
4.1. Організатор Акції не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок
стосовно Акції, а також суперечок, що стали предметом неправильного тлумачення цих
Правил Акції.
4.2. Акція розповсюджується лише на Учасників Акції, які придбали квартиру в Акційному
Об’єкті шляхом укладення та підписання Попереднього договору купівлі-продажу квартири
або укладання та підписання Договору про участь у будівництві буд. №7, а також
погодились з усіма умовами вказаних договорів.
4.3. Акція не є публічною обіцянкою винагороди відповідно до глави 78 Цивільного кодексу
України.
4.4. Правила акції не є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу
України.
4.5. Акція діє у встановлений Період проведення акції, зазначений у п.1 або може бути
закінчена достроково: коли продані всі Акційні об’єкти або за рішенням Організатора Акції.

5. Порядок і спосіб інформування про Правила Акції
5.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення Правил Акції на Інтернет-сайті http://riverstone.com.ua
5.2. Додаткова інформація щодо Акції надається у відділі продажів ЖК «RiverStone» за
телефоном (044) 577-51-77 або звернувшись на e-mail: marketing@riverstone.com.ua
протягом всього Періоду проведення Акції. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів
оплачуються згідно тарифів, встановлених відповідними компаніями-операторами, які
надають такі послуги.
5.3. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом
всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку
їх
затвердження
Організатором
Акції
та
оприлюднення
на
Інтернет-сайті
http://riverstone.com.ua
6. Додаткові умови
6.1. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
6.2. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих умов та
правил, і/або питань, не врегульованих цими умовами та правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При
цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.3. Приймаючи участь в Акції тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з
Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
6.4. Правила Акції є інформацією Організатора Акції про вартість Акційних Об’єктів, що
встановлена Організатором Акції на Період проведення Акції.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажів
за телефоном (044) 577-51-77.

