
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Тримайте знижку на річковий круїз. Відправляйтесь за враженнями» 

(далі — «Правила» й «Акція» відповідно) 

 

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (далі — Замовник), 

яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, 

офіс 404а. 

1.2. Виконавцем акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІ БРЕНД» (далі — 

Виконавець), яке розташоване за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Пимоненко, буд.13-К 

1.3. Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.  

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. В Акції беруть участь  громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 

років, які є держателями платіжних карток платіжної системи Mastercard® (далі — Картки), та 

які повністю погоджуються з умовами цих Правил.  

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться серед жителів, та гостей м. Києва. 

3.2. Загальний строк проведення Акції: із 26 серпня 2020 року до 04 жовтня 2020 року включно 

(далі — Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції). 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюють на сайті Замовника 

www.mastercard.ua (надалі - «Сайт»),  та за телефоном Гарячої лінії: 0 800 30 30 07 з понеділка 

до п’ятниці з 10:00 до 19:00. 

4.2. Замовник/Виконавець Акції  залишають за собою право, самостійним рішенням, у будь-

який час, змінити Період проведення Акції, змінити інші умови цих Правил, про що повідомляє 

Учасників Акції шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті www.mastercard.ua. Якщо 

Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, 

що прийняв такі зміни до Правил. 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для участі в Акції Учаснику протягом Періоду Акції необхідно: 

5.1.1. мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити та активувати Картку/Картки; 

5.1.2. завітати на сайт www.rentflot.ua; 

5.1.3. обрати «Круїз у Межигір’я» та натисніть «Купити квиток».  

5.1.4.  Оплатити квитки карткою Mastercard®, автоматично отримати знижку у розмірі 15 %*. 

*оплата можлива тільки використовуючи спосіб оплати Карткою через  гаманець Masterpass 

або «Банківською карткою». Знижка при оплаті карткою через Apple Pay, Google Pay  – не 

враховується. 

 

http://www.rentflot.ua/


5.2. Не відповідають умовам Акції: 

- операції, які було здійснено до «00» години «00» хвилини 26 серпня 2020 року та після «23» 

годин «59» хвилин 04 жовтня 2020 року за київським часом; 

- операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток. 

5.3. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими 

Правилами та надають повну та безумовну згоду з ними. 

 

6. Фонд Заохочень Акції складають наступні Гарантовані Заохочення: 

6.1.  П`ятнадцяти відсоткова (15%) знижка на квитки на прогулянкову подорож в Межигір’я на 

теплоході, кількість знижок - необмежена.  Кожен учасник може отримати Заохочення 

необмежену кількість разів протягом Періоду Акції, виконавши умови Розділу 5 цих Правил.  

6.2. Знижка не поширюється на вхідні квитки на екскурсію до парку Межигір`я.  

6.3. Знижка розповсюджується на квитки на рейси, які відбуваються у кожну п`ятницю (14:00 – 

21:00), суботу та неділю (11:00 – 18:00) за посиланням https://rentflot.ua/motor_ships_50/7-mi-

chasovaya-progulka-v-mezhigore-na-teplohode.html 
6.4. Замовник/Виконавець залишають за собою право збільшити/зменшити Фонд Заохочень 

Акції або включити додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищить 

вартість наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, замовник повідомляє про них у 

порядку, передбаченому в Розділі 4 цих Правил. 

6.5. Зміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається. 

6.6. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Учасником та не можуть 

мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.  

 

7. Умови та строки отримання Заохочень Акції 

7.1. Фактом отриманням Заохочення Учасником є момент надання Знижки Учаснику Акції. 

7.2. Учасники Акції, що отримали Заохочення, не можуть передавати Заохочення третім особам. 

7.3. 3амовник/Виконавець мають право: 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі 

в Акції, зазначені в цих Правилах. 

7.4. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених 

цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення 

обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого 

самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. 

У цьому випадку Замовник може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, 

включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників 

в порядку, передбаченому Розділом 4 Правил. 

Замовник/Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних 

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

введенням карантину, суттєві зміни у законодавстві, що діють на Території Акції, інші непідвладні 

контролю з боку Замовника/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб. 

7.5. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання 

Заохочення Учасником у зв'язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами 

контролю Замовника/Виконавця, за технічні проблеми з передачею даних при використанні 

каналів зв'язку під час проведення Акції, роботу операторів зв'язку, будь-які помилки операторів 

зв'язку, внаслідок яких Учасники Акції не змогли отримати/використати Заохочення. 

https://rentflot.ua/motor_ships_50/7-mi-chasovaya-progulka-v-mezhigore-na-teplohode.html
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7.6. Замовник/Виконавець не сплачують Учасникам, які здобули право на отримання 

Заохочень, жодних компенсацій у випадку неможливості або небажання використання 

Заохочення. 

8. Інші умови 

8.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-

яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає. 

8.2. У разі відмови Учасника, що здобув право на отримання Заохочення, від отримання ним 

Заохочення, будь-які претензії такого Учасника з цього приводу не приймаються і не 

розглядаються Замовником/Виконавцем. У випадку відмови від отримання Заохочення 

подальші претензії Учасника щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на 

отримання відповідного Заохочення не приймаються і не розглядаються. 

8.3. Замовник/Виконавець не сплачують Учасникам, які здобули право на отримання 

Заохочень, жодних компенсацій у випадку неможливості або небажання реалізації Заохочення. 

8.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Замовник/Виконавець не зобов'язані 

листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі 

з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників, які здобули право на 

отримання Заохочень, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції. 

8.5. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції. 


