
 

Офіційні правила Акції «У «Бетта-Сервіс» купуй – суперподарунки отримуй!» 

1.  Загальна інформація 

a. Організатором Акції «У «Бетта-Сервіс» купуй – суперподарунки отримуй!» є ТОВ «Бетта-Сервіс», код 

ЄДРПУ 32980408, знаходиться за адресою 01014, місто Київ, вул. Болсуновська, буд. 6, тел./факс: 494-

34-85 (86, 87);  e-mail: info@betta.ua, service@betta.ua 

b. Акція проводиться для визначеної нижче продукції ТМ UNGER, TM TASKI, TM Diversey, TM Tana 

Professional, TM Clean & Clever, TM Vileda Professional 

c. Акція проводиться на території України, крім АР Крим та зони проведення операції об’єднаних 

сил (далі Територія проведення Акції). 

d. Акція проводиться у наступні строки: 

 з 01 червня по 31 серпня 2018 року, або до моменту наявності акційного товару на 

складі Організатора, для визначеної нижче продукції ТМ TASKI, TM Diversey, TM Tana 

Professional, TM Clean & Clever 

 з 01 червня по 30 вересня2018 року, або до моменту наявності акційного товару на 

складі Організатора,  для визначеної нижче продукції ТМ UNGER, TM Diversey, TM 

Tana Professional, TM Clean & Clever 

e. Мета проведення рекламної Акції під умовною назвою: «У «Бетта-Сервіс» купуй – 

суперподарунки отримуй!» - популяризація товарів компанії «Бетта-Сервіс» серед потенційних 

Клієнтів. 

2. Учасники Акції 

a. Взяти участь в Акції мають право юридичні особи зареєстровані на території України за 

виключенням тимчасово окупованих територій та території проведення операції об’єднаних сил, 

які на момент дії  Акції, не мають господарських взаємовідносин з Організатором Акції та в 

період дії Акції здійснюють перше замовлення товарів у Організатора;  

b. Взяти участь в Акції мають право юридичні особи зареєстровані на території України за 

виключенням тимчасово окупованих територій та території проведення операції об’єднаних сил, 

які є клієнтами Організатора Акції, але до дати початку дії акції не здійснювали замовлення 

товару з асортиментного ряду перерахованого в даному документі як акційний.  

c. Не вважається Учасником Акції та не мають пава брати у ній участь юридичні особи які:  

i. мають діючі з Організатором на момент проведення Акції договори предметом яких є 

поставка товару , що визначена нижче як акційна 

ii. до моменту початку дії акційної пропозиції замовляли у Організатора акційний товар 

iii. не виконав усі Умови Акції 

3. Умови Акції 

Пропозиція від ТМ UNGER: при купівлі одного з перерахованих нижче стартових наборів ТМ 

UNGER професійний пилосос для сухого прибирання TM TASKI у подарунок*. 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

Стартовый набір Unger DI 48 111 449,20 Пилосос для TASKI VENTO15S 

Стартовый набір Unger DI 24 39 902,82 Пилосос TASKI GO EVRO 5S 

Стартовый набір Unger DI 12 26 299,17 Пилосос TASKI GO EVRO 5S 

 

Пропозиція від ТМ TАSKI: при купівлі TASKI GO EVRO 15S засіб для виведення плям TM 

TASKI у подарунок 
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Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

TASKI GO EVRO 5S 4896,67 
На вибір один із засобів 

TASKI TAPI Spotex 1 або TASKI TAPI Spotex 2 

 

 

Пропозиція від ТМ TАSKI: при купівлі TASKI AERO 8 або TASKI AERO 15, подарунок*  - 

сертифікат номіналом 1000 грн на купівлю товарів з асортименту інтернет супермаркету 

Rozetka https://rozetka.com.ua/ 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

TASKI AERO 8  8731,00 Сертифікат номіналом 1000 грн 

Rozetka.com.ua  TASKI AERO 15  9824,00 

 

Пропозиція від ТМ TАSKI: при купівлі TASKI SWINGO 350 B BMS, подарунок *– набір, що 

складається з циліндричної щітки ТМ TASKI, запас професійної хімії для прибирання підлоги та 

засіб для виведення плям ТМ Diversey 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

TASKI SWINGO 350 B BMS  156 053,00 

Подарунковий набір складається з: 

1. Циліндрична щітка TM TASKI 

2. 4 одиниці Taski Jontec Forward 5 л 

3. На вибір 1 засіб для виведення плям ТМ 

Diversey 

TASKI TAPI Spotex 1  або TASKI TAPI Spotex 2 

 

Пропозиція від ТМ Diversey: при купівлі засобу для миття посуду у посудомийній машині та 

засобу для ополіскування посуду ТМ Diversey на підставі однієї видаткової накладної, 

подарунок* – набір, що складається з засобу для очищення та догляду за поверхнями з 

нержавіючої сталі Suma Inox D7.1 ТМ Diversey та серветки ТМ Чистий та Розумний 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

SUMA DELTA L4.8 2240,60 Подарунковий набір, що складається з: 

1. Suma Inox D7.1  

2. Дві серветки для прибирання ТМ 

Чистий та Розумний 

3. Одна серветка для очищення скла 

ТМ Чистий та Розумний 

SUMA CRYSTAL A8 1120,30 

 

 



 

Пропозиція від ТМ Tana Professional: при купівлі 6 одиниць засобу ТМ Tana Professional на 

підставі однієї видаткової накладної, будь якого із наведеного нижче списку, подарунок* – пінний 

тригер ТМ Tana Professional 

 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

TANET INTERIOR 677,21 

Пінний тригер  ТМ Tana 

Professional 

TANEX PERFORMA  736,37 

SANET PLUS 478,98 

SANET DAILY 693,30 

SANET POWER   787,75 

GREASE OFF  742,08 

 

Пропозиція від ТМ Tana Professional: при купівлі ,на підставі однієї видаткової накладної, 

набору засобів ТМ Tana Professional, 6 одиниць  Tanet Interior та 12 одиниць Sanet Plus, 

подарунок* – пояс клінера. 

 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

TANET INTERIOR 677,21 

Пояс клінера 

SANET PLUS 478,98 

 

Пропозиція від ТМ Clean&Clever: при купівлі 10 будь-яких одиниць захисних решіток-

ароматизаторів для пісуарів, засіб для чищення унітазів WC LEMON ТМ Tana Professional у 

подарунок*. 

Акційний товар Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

Clean&Clever захисна решітка-
ароматизатор для піссуарів (аромат 
яблука)  

86,63 

WC LEMON ТМ Tana 

Professional, засіб для чищення 

унітазів. 0,750 л 

 

Clean&Clever захисна решітка-

ароматизатор для піссуарів (аромат 

цитруса) 

86,63 

Clean&Clever захисна решітка-

ароматизатор для піссуарів (аромат дині) 

86,63 



 

Clean&Clever захисна решітка-

ароматизатор для піссуарів (аромат 

ментолу) 

86,63 

Clean&Clever захисна решітка-

ароматизатор для піссуарів (аромат 

океану) 

86,63 

 

Пропозиція від ТМ Vileda Professional: при купівлі набору для миття вікон ТМ Vileda 

Professional, подарунок* - універсальний засіб для прибирання всіх типів водонепроникних 

поверхонь ТМ Tana Professional 

Акційний товар (набор для миття вікон) Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки  

Тримач для шубки, 35 см 736,20 

Tanet  SR 15 ТМ Tana Professional,  

1 л 

Шубка з мікроволокна для миття скляних та 

глянцевих поверхонь, 35 см 
326,70 

Скліз для миття скляних та глянцевих 

поверхонь, 35 см 
630,00 

 

Пропозиція від ТМ Vileda Professional: при купівлі Т-подібного утримувача шубки 45 см, 

подарунок* - шубка з мікроволокна для миття скляних і глянцевих поверхонь (45 см)  

Акційний товар   Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки 

Тримач для шубки, 45 см 768,60 

Шубка з мікроволокна для миття 

скляних та глянцевих поверхонь, 

ТМ Vileda Professional, 45см. 

 

Пропозиції від ТМ Vileda Professional: при купівлі шубки (45 см) із мікроволокна для миття 

скляних та глянцевих поверхонь, ТМ Vileda Professional, друга у подарунок* 

Акційний товар   Ціна в прайсі, грн з ПДВ Подарунки 

Шубка з мікроволокна для миття скляних та 
глянцевих поверхонь ТМ Vileda Professional, 35 
см 

328,50 Друга у подарунок  

 

* Під терміном «Подарунок» мається на увазі можливість придбання визначених товарів за 0,01 грн  

b. Акційна пропозиція може бути змінена протягом дії Акції у разі настання для цього підстав, 

передбачених внутрішньою політикою Організатора Акції.  

c. Акційна пропозиція надається Клієнту одноразово і лише на перше замовлення. 

  



 

4. Умови проведення Акції. 

a. Юридичній особі, що бажає стати Учасником акції, та відповідає вимогам цих правил, необхідно 

зробити замовлення на поставку  акційного товару  

i. за телефонами +380443949400,   +380504504768     

ii. за електронними адресами:  

BettaService@betta.ua 

info@betta.ua 

service@betta.ua 

service1@betta.ua 

b. Після отримання Організатором від Учасника Акції замовлення акційної продукції компанії 

представник Організатора здійснює зв'язок з Учасником Акції, підтверджує його замовлення, 

переконується, що відсутні підстави для відмови Учаснику в участі в акції, погоджує час і дату 

доставки замовленого товару. Доставка замовленого акційного товару та подарунку можлива 

виключно після підписання сторонами Договору та оплати вартості замовленого товару та 

подарунків. 

c. Організатор Акції залишає за собою право відмовити Учаснику у наданні акційних товарів у разі 

виявлення порушень Учасником правил Акції. 

d. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції отримати або 

скористатися передбаченими цими Правилами подарунками у зв’язку із відсутністю у такого 

Учасника необхідних документів або іншими обставинами, які не залежать від волі 

Організатора. 

 

5. Інші умови 

a. Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними правилами. 

b. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення Акції, призупиняти, 

зупиняти проведення Акції. 

c. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов Акції, офіційним визнається 

тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не 

підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції, 

вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх 

Учасників. 

d. Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном +380443949400 (дзвінки зі стаціонарних 

та мобільних телефонів в межах України згідно тарифів оператора зв’язку особи яка телефонує) 

та на сайтах Організатора Акції www.bettaservice.com.ua/offers, www.unger.com.ua, 

www.taski.com.ua 
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