Офіційні Правила Акції
«Знижка 50 % з Mastercard®»
(далі – «Правила»)
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 404А (далі – «Замовник»).
Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНДСЕРВІС ГРУП», юридична особа згідно з
законодавством України з місцем розташуванням за адресою: 61017, м. Харків, вул. Лозівська, буд. 5 (далі –
«Організатор»).
1. Основні положення Акції
1.1. В Акції беруть участь держателі всіх карток Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard (далі –
«Картка»/«Картки»), емітовані банками, що здійснюють свою діяльність на території України.
1.2. Період проведення Акції: з 03.10.2019 по 31.10.2019 включно (далі – «Період Акції»). Акція може закінчитись
достроково.
1.3. Акція проводиться згідно з адресною програмою Акції, вказаною в Додатку № 1 до цих Правил (далі – «Місце
проведення Акції»).
2. Умови участі в Акції
2.1. Для набуття статусу учасника Акції та отримання заохочення потенційному учаснику треба здійснити оплату
послуг на автомийках самообслуговування мережі Wash and Go з використанням Картки в Місці проведення Акції на
суму від 10 грн.
2.2. Під час здійсненні оплати, згідно з умовами п. 2.1. Правил, сума покупки буде розрахована з вирахуванням
знижки 50 %. Знижка надається лише на операції, здійснені через центральний платіжний термінал.
Обмежень щодо кількості Учасників Акції та надання знижок, за умови виконання Учасниками Акції умов п. 2.1.
Правил, немає.
2.3. Не відповідають умовам Акції:
- операції, які було здійснено до 00 годин 00 хвилин 3 жовтня 2019 року та після 23 години 59 хвилин 31 жовтня 2019
року за київським часом;
- операції, здійснені через мобільний додаток PayCar;
- операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, окрім Карток, що вказані в п. 1.1. Правил.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами Акції та
свою повну й безумовну згоду з ними.
2.5. Надання знижки в межах Акції Учасникам Акції забезпечує Організатор за умови виконання Учасниками Акції
вимог, зазначених у п. 2.1. Правил. Оподаткування суми знижки здійснюється відповідно до чинного законодавства
України.
2.6. 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;
- змінити Період Акції в разі вичерпання бюджету, відведеного на Акцію в усіх або частині мийок
самообслуговування відповідно до Додатка №1.
2.7. Організатор/Замовник Акції звільняється 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.
2.8. Грошовий еквівалент знижки не видається.
3. Інші умови
3.1. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Замовником Акції протягом усього Періоду
Акції.
3.2. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на вебсайті www.mastercard.ua
3.3. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення Правил проведення Акції, будь-яких спірних
питань, остаточне рішення ухвалює 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 листувалися з потенційними
учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, отримання
Учасниками Акції знижки чи будь-яких інших подібних питань про Акцію.

Додаток № 1
Адресна програма Акції
під умовною назвою:
«Знижка 50 % з Mastercard®»
Місто

Адреса

Харків
Харків
Харків
Суми

просп. Героїв праці, 9
вул. Наталії Ужвій, 58
вул. Академіка Павлова, 44Б
просп. Курський, 26

