
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Розраховуйся Mastercard® – отримуй знижку» 

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

1. ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ І ПАРТНЕР АКЦІЇ 
1.1. Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що розташоване за адресою: 01030, 

Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404-А. 

1.2. Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ 

ЕДЖЕНСІ» (далі – «Виконавець»), юридична особа за законодавством України, що зареєстрована за адресою: 04080, 

м. Київ, вул. Кирилівська, 13А. 

1.3. Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Культовий клуб» (далі – «Партнер»), юридична 

особа за законодавством України, що зареєстрована за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 55. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – «Потенційні 

учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, 

що передбачені в розділі 5 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3. Правил (далі – «Учасник 

Акції»/«Учасники Акції»). 

2.2. В Акції беруть участь держателі карток Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard (далі – 

«Картка»/«Картки»), емітованих банками, які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність 

згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами, та активованих до початку та/або в 

Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.1. цих Правил). 

2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції: 

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 

2) особи, які не виконали умови цих Правил; 

3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Організатором, та/або Виконавцем; 

4) чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених 

у підпункті 3 п. 2.3. цих Правил. 

 

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться на території заходу Atlas Weekend 2018 (далі – «Захід»), що відбудеться з 3 липня 2018 року по 

8 липня 2018 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, Національний комплекс «Експоцентр України» у 

таких торговельних точках (з відповідною позначкою Mastercard про участь в Акції): 

«Бистро Бистро» 

«Ой, Вей» 

«Димне м’ясо від Тараса» 

«Блек Бургер» 

«Фіш енд Чіпс» 

«Біфстер»  

Бар «Артемовское» 

Бар «Сауер» 

«Разгуляй» 

«Топ Вафл» (далі – «Місце проведення Акції»). 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції розрахуватися за товари в Місці проведення Акції на будь-яку 

суму за допомогою Картки (далі – «Транзакція»). Транзакція для надання знижки можлива лише з інтегрованої магнітної 

смуги чи контактного чипа. 

5.2. Під час розрахунку карткою Mastercard® учасником/відвідувачем фестивалю Atlas Weekend 2018, Учасник Акції 

отримує заохочення – знижку в розмірі 10 % від суми Транзакції. 

5.3. Не відповідають умовам Акції: 

– розрахунки за вхідні квитки на фестиваль; 

– операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «3» липня 2018 року й після «23» годин «59» хвилин «8» липня 

2018 року за київським часом; 

– перекази коштів з рахунку картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб; 

– операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток; 

– операції, здійснені не в Місці проведення Акції – у торгових точках, що не беруть участь в Акції. 



5.4. Надання знижки в рамках Акції Учасникам Акції забезпечує Організатор. Оподаткування суми знижки здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за нарахування та сплату податків несе Організатор 

(відповідні торговельні точки, які надають знижку). 

5.5. Організатор/Замовник Акції має право: 

– відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих 

Правилах; 

– відмовити в отриманні знижки Учаснику Акції, який не виконав умови, передбачені цими Правилами. 

5.6. Організатор/Замовник Акції звільняються від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення 

Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника Акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб. 

5.7. Грошовий еквівалент знижки не видається. 

5.8. Кожен Учасник Акції, отримуючи знижку в рамках Акції, розуміє, що: 

– знижку можна вважати доходом і додатковим благом такого Учасника Акції, у випадку його ідентифікації, згідно з 

вимогами чинного законодавства України; 

– отримання знижки в рамках Акції може вплинути на умови отримання таким Учасником Акції державної та соціальної 

матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. 

Учасник Акції самостійно ухвалює рішення про участь в Акції та отримання ним знижки, а також  розуміє наслідки таких 

дій. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за наслідки отримання Учасником Акції додаткового блага 

(доходу) у вигляді знижки в рамках Акції. 

6. ІНШІ УМОВИ 
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими 

офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного 

виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при 

цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої 

компенсації. 

6.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції Заохочень Акції з причин, 

незалежних від Виконавця або Замовника. 

6.4. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення Акції Замовник/Виконавець не приймають і не 

розглядають будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу. 

6.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з 

потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення 

Акції чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію. 

6.6. Замовник/Виконавець Акції мають право внести зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції 

правил на Сайті. 

6.7. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом Строку проведення Акції. 


