
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Й УМОВИ АКЦІЇ «30 000 ГРН НА ПОЇЗДКИ З UKLON» 

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

  

1. Терміни й визначення 

1.1. Акція — ця Акція, яку проводить Виконавець за завданням Замовника, визначення 
яких містяться в розділі 2 цих Правил. 

1.2. Учасник Програми — держатель Картки Mastercard®, зареєстрований для участі в 
програмі Mastercard Більше на підставі своєї згоди. 

1.3. Картка — це платіжна картка, емітована на території України банківською 
установою під брендом Mastercard, з логотипом і голограмою Mastercard International або 
будь-якої компанії цієї групи, з функціями, пов’язаними із цією торговельною маркою. 

1.4. Учасник Акції (в усіх відмінках) — дієздатна фізична особа, яка є держателем 
Картки, яка підтвердила свою участь в Акції, здійснивши замовлення за 10 (десять) балів в 
особистому кабінеті, яка здійснила оплату в мобільному додатку Uklon і виконала всі 
умови цих Правил.  

Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

• особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 
• особи, які не виконали умов цих Правил; 
• співробітники Замовника/Виконавця/Партнера/Технічного Партнера або третіх 
сторін, які задіяні Виконавцем/Партнером до проведення цієї Акції, та їхні родичі 
(мати, батько, дідусь, бабуся, син, дочка). 

1.5. Правила — ці правила Акції, разом із будь-якими можливими змінами й 
доповненнями, затвердженими Замовником та опублікованими у встановленому цими 
Правилами порядку. 

1.6. Сайт Акції — інтернет-сайт Акції за адресою bilshe.mastercard.ua. 

1.7. Бонусна Програма, Програма — означає бонусну Програму Mastercard Більше для 
України, рекламну програму лояльності на основі накопичення Балів, розроблену 
Mastercard для України, у якій учасник реєструється й надає свою пряму згоду на участь у 
Програмі під час реєстрації. 

1.8. Переможець Акції — Учасник Акції під порядковим номером один у сформованому 
за допомогою випадкового комп’ютерного вибору списку, який здобуває право на 
отримання Подарунка Акції за умови виконання, зокрема, але не виключно положень 
п. 3.2 цієї Акції. 

  

2. Замовник, Виконавець і Партнер Акції; місце та строки проведення Акції 

2.1. Замовником Акції є Masterсard Europe SA (далі — Замовник), юридична адреса: 
шосе де Тервюрен 198а, 1410 Ватерлоо, Бельгія, через її Представництво в Україні, 



розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 
404а. 

2.2. Виконавцем Акції є SMARTLINE Group, s.r.o. (далі — Виконавець), що має 
зареєстрований офіс за адресою: 14000, Чеська Республіка, м. Прага 4 — KrZ, 
вул. Черчанська, 619/3. 

2.3. Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН» (далі — 
Партнер), що має зареєстрований офіс за адресою:  04053,  м. Київ,  вул. Володимира 
Винниченка, 4. 
 
2.4. Акцію проводять на всій території України, крім території Автономної Республіки 
Крим і зони проведення ООС, з 19 квітня 2019 року до 10 травня 2019 року включно 
(далі — Період проведення Акції). 
  

3. Порядок та умови участі в Акції 

3.1. Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції. 

3.2. Для участі в Акції протягом усього Періоду проведення Акції Учаснику Програми 
треба чітко дотримуватися таких умов цієї Акції: 

• стати держателем Картки до Періоду проведення Акції або протягом Періоду 
проведення Акції; 

• зареєструватися в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua 
відповідно до правил та умов Програми, опублікованих на bilshe.mastercard.ua або 
бути зареєстрованим у Програмі Mastercard Більше; 

• підтвердити участь, здійснивши замовлення за 10 (десять) балів в особистому 
кабінеті; 

• після підтвердження участі в Акції здійснити якомога більше оплат Карткою під 
час замовлення таксі через мобільний додаток Uklon. Платіжні операції, здійснені 
до 00:00 19.04.2019 або після 23:59 10.05.2019 за київським часом, не беруть участі 
в Акції; 

• чітко дотримуватися умов цих Правил. 

3.3. Учасники Акції можуть додатково ознайомитися з умовами Акції на 
сайті bilshe.mastercard.ua й отримати відповіді на будь-які запитання про Акцію за 
телефоном гарячої лінії для Учасників Акції: 0 800 30 30 07 (дзвінки зі стаціонарних 
телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних — згідно з тарифами мобільного оператора). 
Лінії працюють у період проведення Акції щодня (окрім державних свят) з 09:00 до 19:00. 

3.4. Кожна Платіжна операція, яка повністю відповідає правилам Програми, кодується й 
надходить до бази Платіжних операцій Акції (далі — База Акції).  

3.5. Замовник та/або Виконавець та/або Партнер не вступають у будь-які суперечки 
стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник та/або Виконавець не 
беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

  



4. Фонд Заохочень Акції 

4.1. Кількість Подарунків у межах цієї Акції обмежена і становить 1 (один) подарунковий 
сертифікат* на суму 30 000 (тридцять тисяч) гривень (далі — Подарунок Акції).  . 

* Під подарунковим сертифікатом мається на увазі право скористатися поїздками 
сервісу Uklon загальною вартістю 30 000 (тридцять тисяч) гривень строком до 
31.05.2020. 

4.2. Відповідальність Виконавця/Замовника обмежується кількістю Фонду Заохочень 
Акції, передбаченого цими Правилами. Замовник і Виконавець не збільшують Фонд 
Заохочень Акції. 

4.3. Виконавець/Замовник не несе жодної відповідальності за подальше використання 
Подарунка після їх одержання, за неможливість Учасників Акції скористатися ним із 
будь-яких причин, а також за можливі наслідки його використання. 

4.4. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати Подарунок із причин, які 
не залежать від Виконавця/Замовника, Виконавець/Замовник не сплачує такому Учаснику 
Акції жодних компенсацій, зокрема грошових, пов’язаних із такою неможливістю 
використання/отримання Подарунка. 

4.5. У разі відмови Учасника Акції від отримання Подарунка з будь-яких причин 
вважають, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому 
випадку Учасник Акції не має права вимагати від Замовника або Виконавця Акції будь-
якої компенсації. Грошового еквіваленту Подарунка не видають. 

4.6. Заміна Подарунка будь-яким іншим не допускається. Подарунок обміну й поверненню 
не підлягає. Водночас Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця 
Акції будь-якої компенсації. 

4.7. Учасник Акції може передавати право на отримання Подарунка Акції іншим особам 
на підставах, передбачених чинним законодавством України. 

4.8. Результати проведення Акції, визначення Переможців Акції є остаточними й 
оскарженню не підлягають. 

4.9. Зобов’язання з оподаткування вартості Подарунків Акції забезпечує Виконавець 
відповідно до чинного законодавства України. 

  

5. Умови визначення Переможців Акції та вручення Подарунків 

5.1. Визначення 1 (одного) основного Переможця Акції та 5 (п’яти) резервних Переможців 
Акції, які здобудуть право на отримання Подарунка Акції, що вказані в п. 4.1 Правил, 
забезпечує Виконавець Акції 15 травня 2019 року серед усіх Учасників Акції, що 
виконали умови участі в Акції та відповідають цим Правилам, за допомогою випадкового 
комп’ютерного вибору.  

5.2. Резервні Учасники Акції матимуть право отримати Подарунок Акції в разі 
неможливості вручення та/або відмови від них Переможця Акції. Резервні переможці 



Акції матимуть право на отримання відповідного Подарунка Акції в порядку їх 
визначення Резервними переможцями Акції. 

5.3. У визначенні Переможця Акції, який здобуде право на отримання Подарунка Акції, 
бере участь кожна платіжна операція, яку сплачено в мобільному додатку сервісу Uklon 
протягом Періоду проведення Акції після підтвердження Участі в Акції. 

5.4. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможця Акції, Виконавець 
зв’язується з Переможцем Акції за номером контактного телефону, указаним в 
особистому кабінеті, і надає детальне роз’яснення про отримання Подарунка Акції. 

5.5. Якщо, використовуючи дані Учасника Акції, Виконавець протягом 3 (трьох) робочих 
днів не зміг зв’язатися з Переможцем Акції, який здобув право на отримання Подарунка, 
визначеного в п.4.1 цих Правил, він зв’язується з Резервним Переможцем Акції, який іде 
наступним у списку, що сформовано за допомогою випадкового комп’ютерного вибору, і 
надалі наступним Учасником Акції в порядку черговості. 

5.6. Якщо Учасник, який отримав право на отримання Подарунка, не виконав усіх умов 
цих Правил, його вважають таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права 
на отримання Подарунка. 

5.7. Замовник Акції залишає за собою право перенести дату визначення Переможців 
Акції, повідомивши Учасників про це на інтернет-сайті bilshe.mastercard.ua 

5.8. У разі відсутності в Переможця Акції, який здобув право на отримання Подарунка 
Акції, визначеного у п. 4.1.1 цих Правил, можливості/бажання використати/отримати 
Подарунок Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника, 
Виконавець/Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, зокрема 
грошових, пов’язаних із такою неможливістю використання/отримання Подарунка Акції. 
У такому випадку право отримати Подарунок Акції переходить до Резервного Переможця 
Акції. Такий Резервний Переможець Акції стає Переможцем Акції і до нього 
застосовують вимоги цих Правил. 

5.9. Заміна Подарунка Акції будь-яким іншим не допускається. Подарунок Акції обміну й 
поверненню не підлягає. Водночас Учасник Акції не має права на одержання від 
Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації. 

  

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 / 
Переможцем Акції цих Правил або відмову Учасника Акції / Переможця Акції від 
належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції / Переможця 
Акції від участі в Акції й отримання Подарунка Акції, водночас така особа не має права 
на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої 
компенсації. 



6.2. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності в разі настання обставин 
непереборної сили, таких, як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого 
характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення 
Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акції обставини. 

6.3. Учасники Акції мають право на отримання Подарунка Акції тільки у випадку, якщо 
ними було дотримано всі вимог цих Правил. 

6.4. Інформування про Правила й умови Акції здійснюють у порядку, передбаченому 
п. 3.3 цих Правил. 

6.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил 
та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник 
Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника Акції є 
остаточним і не підлягає оскарженню. 

6.6. Виконавець/Замовник не несе відповідальності за неотримання Переможцем Акції 
Подарунка Акції з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника. 

6.7. У разі відмови Переможця Акції від отримання Подарунка будь-які претензії 
Переможця Акції щодо цього Замовник/Виконавець не приймає і не розглядає. 

6.8. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за: 

- неотримання Переможцями Акції Подарунка з вини самого Переможця Акції; 
- за неможливість Переможця Акції скористатися Подарунком зі своїх особистих 
причин. 

6.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець/Замовник не зобов’язані 
листуватися з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій 
формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах 
Акції чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію. 

6.10. Замовник Акції має право внести зміни до умов цих Правил, розмістивши нову 
редакцію правил на Сайті Акції. Правила затверджені Замовником Акції і діють протягом 
тривалості Акції. 

 


