
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ  

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

 

1. ОРГАНІЗАТОР ПРОГРАМИ. 

Організатором та Виконавцем Програми Розвитку Нових Представників є ДП "Ейвон Косметікс Юкрейн", 

розташоване за адресою: 08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Харківське шосе, 

5 (далі “Організатор”). 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ: 

 

2.1.Представник: зареєстрований покупець ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», з яким укладений Договір 

купівлі-продажу косметичної продукції. 

2.2.Учасник Програми: Представник, який відповідає наступним умовам: 

2.2.1. Зареєстрований як Представник ДП "Ейвон Косметікс Юкрейн". 

2.2.2. Працює за методом прямого продажу та дотримується Кодексу «Професійної етики в галузі прямих 

продаж», який регулює відношення зі споживачем. 

2.2.3. Термін „прямий продаж” означає реалізацію продукції шляхом пропонування безпосередньо 

зацікавленій особі, без залучення засобів роздрібної торгівлі. 

2.2.4. Не є Координатором, Районним Менеджером або співробітником Організатора. 

2.2.5. Якщо Представник ігнорує принципи прямого продажу та/або здійснює повернення усієї придбаної 

ним продукції, він позбавляється права участі у Програмі та одержаних на поточний момент привілеїв, 

без права подальшого відновлення у Програмі. 

2.2.6. Відповідальними за надання достовірної інформації, що підтверджує факт залучення Представниками 

у процес продажу засобів роздрібної торгівлі, є Районні Менеджери з продажу та Менеджери Філіалів. 

Такою інформацією можуть бути адреси точок роздрібної торгівлі, фотографії, свідчення свідків тощо. 

В цьому випадку Організатор залишає за собою право самостійно прийняти рішення та позбавити 

Представника права участі в Програмі. 

2.2.7. У випадку, коли Представник здійснює повторне замовлення продукції, яка попередньо відсутня на 

складі, Організатор має право позбавити такого Представника права участі у Програмі без права 

відновлення. 

2.3.Період дії Програми: 

Програма діє з К15/2010 (з 25.10.2010р.) до 21-го дня з дати інформування Організатором про її 

припинення включно. Для Представників ПОСП районів Програма діє з 25.10.2010р. до 21-го дня з дати 

інформування Організатором про її припинення включно. Програма може бути доповнена або змінена. 

2.4.Кампанія (К) – набір пропозицій та маркетингових заходів, які провадяться Організатором у певний 

проміжок часу. Кожній Кампанії відповідає певний каталог товарів Організатора (далі - Каталог). Період 

дії Кампанії для кожного району відповідає затвердженому графіку мейлплана. 

2.5.Переможець Програми: Учасник Програми, який повністю виконав умови Програми відповідного 

рівня. 

2.6.Сума продажу за цінами каталогу – загальна ціна придбаної продукції у грн., яка реалізується 

Організатором. До продажу за цінами каталогу входить: 

 вся продукція з каталогу; 

 продукція з лого-флаєра; 

 продукція «Рожева стрічка»; 

 продукція, якої тимчасово немає на складі; 

 іміджева продукція без знижки Представника; 

 продукція з флаєра «Розпродаж»; 

 набір-сюрприз; 

 товари з секції «Розпродаж» на Інтернет-сторінці. 

У суму продажу за цінами каталогу не враховується: продукція зі статусом «немає, не замовляйте 

знову». 

2.7. Сезонна Програма для Нових Представників – короткострокова Програма для Нових Представників, 

яка діє протягом однієї, двох або трьох Кампаній. 

2.8.Місце проведення Програми: територія України. 

2.9. Координатор: особа, яка надає послуги з пошуку та залучення нових покупців Товарів Замовника, а 

також інші послуги, надання яких передбачено укладеним між Координатором та Замовником Договором 

про надання послуг. 

 

3. УМОВИ ПРОГРАМИ: 

 

3.1. Представник може прийняти участь у Програмі Розвитку Нових Представників тільки протягом п’яти 

перших Кампаній свого співробітництва, починаючи з моменту реєстрації. 



3.2. Програма розрахована на п’ять рівнів і в кожній Кампанії Представник може виконати тільки один 

рівень. 

3.3. Для участі в Програмі Представник повинен розміщувати хоча б одне замовлення в Кампанію на суму, 

яка вказана в умовах відповідного рівня, не пропускаючи жодної Кампанії, та сплачувати свої 

замовлення вчасно та у повному обсязі. 

3.4. Сума для кожного рівня вказана в гривнях за цінами каталогу та виконується одним замовленням. 

3.5. Якщо сума замовлення Представника перевищує суму, необхідну для досягнення відповідного рівня, це 

перевищення не зараховується в суму замовлення наступного рівня. 

3.6. Представник, який пропустив хоча б одну Кампанію або не виконав умови відповідного рівня, тобто не 

розмістив замовлення на вказану суму або не сплатив його вчасно та у повному обсязі, вибуває з 

Програми. 

3.7. Сума поверненої продукції віднімається від суми продажу за Кампанію, в якій робиться повернення та 

може впливати на виконання умов відповідного рівня. 

3.8. В якості винагороди за виконання умов Програми кожного рівня, Представник отримує право на 

одноразове придбання заохочувального товару, зазначеного в п. 3.12 цих правил, за спеціальною ціною 

1,00 грн (одна грн, 00 коп) або 30 грн (тридцять грн, 00 коп), або 35 грн (тридцять п’ять грн, 00 коп), або 

40 грн (сорок грн, 00 коп), або 45 грн (сорок п’ять грн, 00 коп) в залежності від виконого порогу, як це 

зазначено в п.3.12 разом із своїм замовленням у наступній Кампанії після виконання умов. 

3.9. В тому випадку, якщо Представник виконав умови Програми відповідного рівня, але не розмістив 

замовлення у наступній Кампанії, він втрачає право на придбання заохочувального товару за 

спеціальною ціною 1 грн або 30 грн, або 35 грн, або 40 грн, або 45 грн в залежності від виконого порогу 

(у відповідності з рівнем продажу за цінами каталогу). 

3.10. Представник, який бере участь у Програмі та стає Координатором, має право продовжувати брати 

участь у Програмі 

3.11. Заохочувальний товар  першого рівня та рівень продажу за цінами каталогу на першому рівні можуть 

бути замінені на заохочувальний товар та рівень продажу сезонної Програми для Нових Представників. 

В цьому випадку Організатор надає відповідну інформацію на сайті my.AVON.ua. 

3.12. Заохочувальний товар, що пропонується до придбання згідно п.3.8. цих Правил: 

 

Рівень 

Рівень продажу за 

цінами каталогу Заохочувальний товар Код 

 

Вартість, 

грн 

1 

рівень 

 
600 грн. 

Визначається Організатором самостійно, на власний 

розсуд, згідно п.4.3. цих Правил 

1,00 

2 

рівень 

 

 

Високий 

поріг  

 

700 грн. 

 

Набір: Скраб для обличчя 

«Ідеальне очищення» 75 мл 

та 

маска-гомаж для обличчя 

«Ідеальне очищення»75 мл 

або  

Набір: Маска для обличчя 

«Скарби Бразилії» 50 мл 

та крем для рук і ніг 

«Скарби Бразилії»75 мл 

Код 24552 

(набір «Ідеальне 

очищення»)  

 

або  

 

Код 96022 

(набір «Скарби Бразилії») 

 

 

 

1,00 

 

 

Низький 

поріг  
600 грн. 

 

 

30,00 

3 

рівень 

 

 

Високий 

поріг  

800 грн. 

Набір: Туш для вій 

«СуперШок» та помада 

«Ультра», відтінку Ранкова 

троянда 

або  

Набір: Туш для вій 

«СуперШок» та помада 

«Ультра», відтінку Милий 

рожевий 

Код 79920 

(набір з помадою відтінку 

«Ранкова троянда»)  

 

або  

 

Код 91720 

(набір з помадою відтінку 

«Милий рожевий») 

 

 

1,00 

 

 

Низький 

поріг 
600 грн. 

 

35,00 

4 

рівень 

 

Високий 

поріг 

900 грн. Денний крем ANEW 

«Оновлення»  

або  

Денний крем ANEW 

«Заряд Енергії»  

Код 72690 

(Крем ANEW 

«Оновлення»)  

 

або  

 

Код 91697 

1,00 

 

Низький 

поріг 
600 грн. 

40,00 



(Крем ANEW «Заряд 

Енергії») 

5 

рівень 

 

Високий 

поріг 
1000 грн. Парфумована вода 

«Incandessence», 50 мл 

або 

Туалетна вода «Elite 

gentleman», 75 мл 

 

Код 76588 

(Парфумована вода 

«Incandessence») 

 

або  

 

Код 29627 

(Туалетна вода «Elite 

gentleman») 

1,00 

 

Низький 

поріг 600 грн. 

45,00 

 

3.13. При виконанні Представником умов другого та/або третього та/або четвертого та/або п’ятого 

рівнів Програми, Представник повинен обов’язково вказати у відповідному замовленні код 

одного з заохочувальних товарів відповідного рівня Програми, вказаний у п.3.12. цих Правил.  

3.14. У разі, якщо Представник при виконанні умов другого та/або третього та/або четвертого та/або 

п’ятого рівнів Програми не вказав у відповідному замовленні код одного з заохочувальних 

товарів, вказаний у п.3.12. цих Правил, Представник не отримує права на  придбання 

заохочувального товару за спеціальною ціною 1 грн, або 30 грн, або 35 грн, або 40 грн, або 45 

грн. 

3.15 Заохочувальний товар, вказаний у п. 3.12 цих Правил, не підлягає знижці Представника, не 

входить до бази для розрахунку знижки та входить до суми замовлення за цінами каталогу тієї 

Кампанії, в якій Заохочувальний товар передано Переможцю Програми.  

Вартість Заохочувального товару Програми (1 грн, або 30 грн, або 35 грн, або 40 грн, або 45 грн 

за одну одиницю) не враховується при  виконанні Переможцем Програми умов даної Програми 

(придбанні продукції на суму відповідного рівня та більше за цінами каталогу) та інших 

Заохочувальних Програм, що проводяться Організатором у Період дії даної Програми 
 

4. ІНШЕ: 

 

4.1. Інформація щодо участі в Програмі в період її дії відображається у «Листку участі в заохочувальних 

Програмах». 

4.2. Ця Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці 

Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

4.3. Організатор залишає за собою право змінювати заохочувальний товар, який пропонується для придбання 

за спеціальною ціною. 

4.4. Детальні правила та умови Програми розміщено на інтернет-сайті Організатора my.AVON.ua. 

4.5. Організатор залишає за собою право змінити або доповнити умови і правила проведення Програми 

протягом її дії, завчасно попередивши про це учасників Програми шляхом розміщення інформації на 

сайті my.AVON.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення на сайті, 

якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов. 

4.6.Організатор залишає за собою право позбавити учасника/ів Програми участі в Програмі та/або права 

придбання заохочувального товару за спеціальною ціною, якщо протягом дії Програми були виявлені 

порушення правил співробітництва з Організатором, а саме: недотримання умов договору купівлі-

продажу, методу прямого продажу та правил кредитної політики Організатора. 

4.7.Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні 

або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Процедурою, якщо таке невиконання 

або затримка безпосередньо або опосередковано викликані обставинами форс-мажору. При 

цьому обставинами форс-мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання 

зобов’язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії 

або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора, і не обмежуючись зазначеним, 

включають заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення 

блок-постів та інших кордонів на території України, блокування об’єктів поштового зв'язку, 

зміни в роботі банківських установ тощо. 

4.8. Беручи участь в програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне 

використання наданої Учасником інформації Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою 

іншою метою способом, що не порушує чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі 

третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, 

інтерв’ю, електронної адреси або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 

http://www.avon.ua/
http://www.avon.ua/


метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-

яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, 

повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом 

та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 

Організатором. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 

Цивільного Кодексу України. 

4.9. Факт участі у Програмі автоматично означає ознайомлення і повну згоду учасника з умовами 

проведення Програми. 

4.10. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил/Програми, 

і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається 

Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення 

Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

4.11. Відповіді на всі додаткові запитання з приводу даної Програми можна отримати за допомогою 

розділу «Зв’яжіться з нами» на сайті my.AVON.ua. 

 

http://www.avon.ua/

