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ПОЛОЖЕННЯ 
про використання Сертифікату на отримання послуг з миття 

автомобіля 
 

Визначення термінів: 
Автомийка – будівля, де здійснюється мийка автомобілів. 
Мийка автомобіля –здійснення зовнішньої мийки, прибирання та інших дій 
працівниками Авто мийки (відповідно до прейскуранту). 
Акція – спільний захід, який проводиться ФОП Кондратюк О.І. та ФОП Спектором М .Л. і 
ФОП Кондратюк О.І та Паращуком В.В., змістом якої є надання послуг мийки 
автомобілів Учасникам бонусної програми якими дотримано всіх умов для набуття 
статусу Учасника акції. 
Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ЕВЕРЕСТ». 
Бонусна програма - бонусна програма «ЕверОК», що проводиться                                         
ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕВЕРЕСТ». 
Договори – договори про надання послуг з миття автотранспортних засобів, які укладені 
між ФОП Кондратюк О.І.  та ФОП Спектором М .Л. і ФОП Кондратюк О.І. та ФОП 
Паращуком В.В. 
Учасник бонусної програми – особа, якою дотримано всіх умов для участі у  Бонусній 
програмі «ЕверОК», що з’ясовано та підтверджено Компанією. 
Учасник акції – особа, Учасник Бонусної програми, який відповідно до умов Бонусної 
програми отримав Сертифікат, що надає йому  право одноразової Мийки автомобіля,  
відповідно до зазначеного Грошового номіналу . 
Сертифікат – документ встановленого зразка, який отримує Учасник  бонусної 
програми, за умови дотримання ним певних умов Бонусної програми.  В Сертифікаті 
зазначаються його грошовий номінал, номер  та дата видачі. Отримання Сертифікату 
надає Учаснику  бонусної програми статусу Учасника акції. 
Грошовий номінал – сума в гривнях вказана на Сертифікаті, в межах якої можна обирати 
послуги, відповідно до розцінок Автомийки ( прейскуранту). 

 
 

 
1. Дане Положення регулює порядок обслуговування Учасників акції при здійсненні 
Мийки автомобілів за Сертифікатами. 
 
2. Підставою для отримання Сертифікату є дотримання Учасником бонусної програми 
умов Бонусної програми, що встановлюється Компанією. 
 
3. Мийка автомобіля за цими умовами може бути здійснена на Автомийках,  що  
розташовані за адресами: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея / 1-й пров. Лермонтова, 42/47; 
м. Вінниця, пров. Щорса,14 В. 
 



4. Сертифікат надає Учаснику  акції право на здійснення послуг одноразової Мийки 
автомобіля на Автомийці відповідно до прейскуранту  Автомийки. 
 
5. Сертифікат не є іменним та може бути переданий іншій особі.  Особа, яка отримала 
Сертифікат, у  якому дотримано вимог п. 6 даного Положення, набуває статусу Учасника 
акції. 
 
6. Сертифікат видається ФОП Кондратюк О.І. Кожен Сертифікат має порядковий 
номер , дату  видачі та Грошовий номінал. Сертифікат без вказаного порядкового номеру , 
дати видачі та Грошового номіналу ,  вважається недійсним. 
 
7. Сертифікат може бути використаний тільки один раз, для здійснення Мийки одного  
автомобіля.  
 

7.1. Сертифікат вважається використаним у  випадку , якщо для Мийки автомобіля  
Учасником акції обрано послуги на суму , що менша Грошового номіналу . 

7.2.  Якщо сума вартості послуг мийки разом з додатковими послугами, обраними 
Учасником акції в межах однієї Мийки автомобіля відповідно до прейскуранту 
Автомийки є більшою Грошового номіналу  Сертифікату – надлишок вартості 
послуг, відносно Грошового номіналу  Сертифікату додатково сплачується 
Учасником акції відповідно до прейскуранту  Автомийки на відповідні послуги. 

 
8. Сертифікат може бути використаний протягом трьох місяців з моменту  отримання  
Учасником акції (протягом трьох місяців з дати вказаної у  Сертифікаті). У разі спливу  
тримісячного терміну , Сертифікат не може бути використаний, чи обміняний на новий, та 
є недійсним. 
 
9. Перелік послуг, які можуть бути замовлені Учасником акції в межах використання  
Сертифікату визначається відповідно  до прейскурантів Автомийок на відповідні послуги 
та стосується лише мийки (чистки, прибирання) автомобіля, і не стосується послуг кафе, 
що розташовані на Автомийках тощо.  
 
10. Сертифікат не може бути обмінений на гроші та не може бути засобом платежу . 
 
11. Після того, як Учасник  акції скористався однією з послуг мийки відповідно  до  
прейскуранту  в межах Грошового номіналу  Сертифікату, він передається працівнику  
Автомийки та Учаснику  акції не повертається. 
 
12. Зразок Сертифікату затверджується та є Додатком №1 до цього Положення. 
 
13. Використання підробленого Сертифікату не допускається. У випадку , якщо 
Учасником акції на Автомийці пред’явлено Сертифікат, номер  і дата якого вже були 
зазначені у  використаному  раніше Сертифікаті – Автомийка залишає за собою право не 
надавати послуги такому Учаснику  акції. 
 
14. Контроль за дотриманням цього Положення покладається на ФОП Кондратюк О.І. 
 
15. Мийка автомобіля Учасника акції гарантується та оплачується Виконавцем - ФОП  
Кондратюк О.І.  
 
16. Ідентифікація автотранспортних засобів ( марка, модель, державний номер) для 
надання Послуг не проводяться,  а зазначається лише тип автотранспортного засобу.                                                                                         
Автомобілі  Учасників акції приймаються Автомийкою без здійснення перевірки та 
фіксації наявності на них пошкоджень, подряпин чи будь-яких інших недоліків чи 



несправностей, а також без перевірки та фіксації переліку майна, що знаходиться в цих 
автомобілях, що звільняє Автомийку  від відповідальності за наявність недоліків  
автомобілів Учасників акції, чи зникнення з них майна.  
 
17. Дане Положення діє з моменту  затвердження та протягом дії Договору  про надання  
послуг з Миття автотранспортних засобів, а саме протягом 2 (двох) місяців  з 01 листопада 
2012 року  по 31 грудня 2012року . 
 
18. Всі Учасники Акції, беручи в ньому  участь, погоджуються з цим Положенням та 
зобов’язуються дотримуватись і виконувати його. 
 
19. Будь-яка інша інформація щодо умов, порядку  та строків використання Сертифікату 
повинна відповідати цьому  Положенню.  


