
 

Офіційні Правила Акції 

«Розраховуйтеся карткою Mastercard® на фестивалі KYIV WINE» 

для клієнтів – держателів карток Masterсard® (далі – Правила) 

 

 

Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: 

01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404а (надалі – Замовник). 

Виконавцем/Організатором Акції є ТОВ «БЮРО ВИН», що знаходиться за адресою: 01133, м. 

Київ, вул. Мечникова, 9 (надалі - Організатор). 

 

1. Основні положення Акції. 

1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент 

участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями карток Masterсard®, емітованих будь-яким 

банком України для використання фізичними особами (надалі – Картка/Картки), що здійснюють 

оплату товарів в торгівельних точках на території та під час проведення Акції (враховуючи умови 

п.1.3.  Правил) картками Mastercard® (далі – Учасники Акції).  

1.2. Акція триватиме з 02.06.2018 по 03.06.2018 року включно під час роботи фестивалю KYIV WINE 
(надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»).  

1.3. Акція діє на території фестивалю KYIV WINE (надалі – «Територія») за адресою: м.Київ, вул. 

Межигірська 82 – у наступних торгівельних точках Виконавця Акції - GoodWine (з відповідною 

позначкою Mastercard  щодо участі в Акції):  

PLOV and GRILL by GOOD WINE  

yoghurt and omelette bar 

Oyster bar by GOOD WINE  

FISH & SEAFOOD GRILL BAR  by GOOD WINE  

ANTIPASTI BAR by GOOD WINE  

101 WINE BAR   LOBSTER BAR by GOOD WINE   

ICE FRESH by GOOD WINE  

SUSHI POINT by GOOD WINE  

AIYA MATCHA 

ACAO 

Harrogate  

Rocchetta 

SIDERIA Christian Drouin  

Craft Beer Point 

Frantorio di Santa Agata 

Lucky Restaurant 

 

2. Умови участі в Акції  

2.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції, згідно з п.1.2. Правил, здійснити розрахунок 

за товари у торгівельній точці на Території карткою Mastercard® на будь-яку суму за допомогою 

Картки (враховуючи умови п.1.3. Правил) (далі – Транзакція). 

2.2. При розрахунку карткою Mastercard  учасником/відвідувачем фестивалю KYIV WINE сума 

покупки буде розрахована у відповідній торгівельній точці за вирахуванням знижки 15%.  
2.3. Не відповідають умовам Акції: 

- розрахунки за вхідні квитки на Фестиваль; 

- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «02» червня 2018 року та після «19» годин 

«59» хвилин «03» червня 2018 року за Київським часом; 

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

- операції з оплати дорожніх чеків та (або) лотерейних квитків; 

- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через Інтернет; 

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

-    операції, здійснені у торгових точках, що не беруть участь в Акції. 

2.4. 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 торгівельні точки, які надають знижку). 

2.5. 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 у отриманні знижки Учаснику Акції, який не виконав умови, передбачені цими 

Правилами. 

2.6.  Організатор/Замовник Акції звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних 

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

зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора/Замовника Акції обставини стосовно залучених ним третіх осіб. 

2.7. Грошовий еквівалент знижки не видається. 

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

- знижка може вважатися доходом та 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 приймає 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 

 

3. Інші умови  
3.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на 

інтернет-сайті mastercard.ua.  

3.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом 

всього Періоду Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на 

Інтернет-сайті mastercard.ua . 

3.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення правил проведення Акції, 

будь-яких спірних питань, остаточне рішення приймає Замовник. При цьому рішення Замовника є 

остаточним і не підлягає оскарженню. 

3.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Замовник не зобов’язані вести 

переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що 

стосуються умов проведення, отримання Учасниками Акції знижки, чи будь-яких інших подібних 

питань щодо Акції. 

 

 


