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ПРАВИЛА Й УМОВИ АКЦІЇ
Вигравай квитки на UEFA Champions League Final Kyiv 2018 з Mastercard та UBER
Здійсніть три поїздки з Uber та Mastercard та отримайте шанс виграти квитки на UEFA
Champions League Final Kyiv 2018 (далі — Акція).

Основні Положення
1. Замовник, Організатор та Партнер Акції
1.1. 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.
1.2. Організатором Акції є SMARTLINE Group, s.r.o. (далі — Організатор), що має
зареєстрований офіс за адресою: 14000, Чеська Республіка, м. Прага 4 — KrZ,
вул. Черчанська, 619/3.
1.3. Партнером акції є Uber B. V. (далі — Партнер), розташований за адресою Meester
Treublaan 7, 1097 DP Амстердам, Нідерланди.
1.4. Для проведення Акції Замовник, Партнер та/або Організатор мають право залучати
третіх осіб.
1.5 Організатор Акції бере на себе публічні зобов’язання, зазначені в Правилах Акції, і
несуть повну відповідальність за проведення Акції.
Умови участі в Акції
1. У Акції «Вигравай квитки на UEFA Champions League Final Kyiv 2018 з Mastercard та
UBER» можуть брати участь будь-які фізичні особи – громадяни України, з повною
дієздатністю, яким виповнилося 18 років, та які мають можливість здійснювати оплати через

обліковий запис у мобільному додатку Uber із використанням карток Mastercard® (далі —
Картки), за винятком співробітників Замовника, Організатора та Партнера, членів їхніх
сімей або будь-яких третіх осіб, безпосередньо пов’язаних із проведенням Розіграшу
Призів (далі – Учасники Акції).
2. Загальний термін проведення Акції з 00:01 7 травня 2018 р. до 23:59 19 травня 2018 р.
(«Період проведення Акції»). Поїздки, які були зроблені після закінчення Періоду
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проведення Акції, враховуватися не будуть. Акція проводиться на території України, а
саме у містах: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й Вінниця.
3. Для участі в Акції Учасник Акції повинен:
●

мати активний обліковий запис у мобільному додатку Uber;

●

у мобільному додатку Uber у розділі «Акції» ввести промо-код – MCUACL,
після чого замовити та здійснити 3 (три) поїздки за допомогою мобільного
додатку Uber протягом Періоду проведення Акції;

●

здійснити оплату за 3 (три) поїздки через обліковий запис у мобільному
додатку Uber за допомогою Картки протягом Періоду проведення Акції.

4. Партнер не несе жодної відповідальності за поїздки, які не були успішно завершені
через технічний збій, технічну несправність, несправність комп’ютерного обладнання або
збій програмного забезпечення, супутникового зв’язку, мережі або збій сервера.
5. Подарунковий фонд Акції.
Подарунковий фонд Акції складається з подарунків 2 (двох) рівнів:
5.1. Головний подарунок Акції – 2 (два) білети на UEFA Champions League Final Kyiv 2018
другої категорії та 30 (тридцять) безкоштовних поїздок за допомогою мобільного додатку
Uber (далі – Головний подарунок). У кількості 3 (три) Головних подарунка.
5.2. Подарунок Акції –

«Набір футбольного вболівальника», до якого входять рюкзак,

шарф та кепка брендовані символікою UCL та Mastercard (далі – Подарунок Акції) у
кількості 200 (двісті) одиниць. Загальна кількість подарунків обмежена й зазначена в п.5.1.
та п.5.2, Правил Акції. Відповідальність Виконавця/Замовника/Партнера обмежується
вартістю та кількістю Подарункового фонду Акції, передбаченого Правилами.
6. Після завершення Періоду проведення Акції, а саме 20 травня 2018 року, Партнер
шляхом випадкової комп’ютерної вибірки визначає 200 (двісті) Учасників Акції, які
які здобули право на отримання Подарунків Акції (далі – Переможці Акції) та 3 (три)
Учасника Акції, які здобули право на отримання Головних Подарунків Акції (далі – Головні
Переможці). За умовами Акції один Учасник Акції може отримати 1 (один) Подарунок Акції
та 1 (один) Головний подарунок Акції. Головних Переможців/Переможців акції повідомлять
про перемогу в Акції та про процедуру отримання/доставки Подарунків Акції/Головних
Подарунків за допомогою телефонного дзвінка або електронного листа (використовуючи
контактну інформацію, яка була вказана при реєстрації облікового запису у мобільному
додатку Uber).
7. Щоб отримати Подарунки Акції/Головні Подарунки, Переможці Акції/Головні Переможці
мають відповісти на електронний лист/телефонний дзвінок протягом двадцяти чотирьох
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(24) годин з моменту інформування Переможців Акції/Головних Переможців. Нездатність
зробити це призведе до втрати Подарунка Акції/Головного Подарунка Акції, і Організатор
може на свій розсуд вручити Подарунок Акції/Головний Подарунок Акції іншому
Переможцю Акції/Головному Переможцю, обраному відповідно до описаної вище
процедури, або розпорядитися Подарунком Акції/Головним Подарунком Акції на свій
розсуд без жодної відповідальності перед Переможцем Акції/Головним Переможцем.
Вручення Подарунків Акції / Головних Подарунків здійснює Організатор протягом 5 (п’яти)
робочих днів з моменту відповіді Переможця Акції/Головного переможця.
Замовник несе відповідальність за сплату всіх податків, зборів та відрахувань стосовно
Головних Подарунків відповідно до чинного законодавства України.
Організатор несе відповідальність за сплату всіх податків, зборів та відрахувань стосовно
Подарунків Акції відповідно до чинного законодавства України.
8. Подарунки Акції/Головні Подарунки

не підлягають обміну, переданню та не

передбачають грошової компенсації.
9. Замовник залишає за собою право замінити Подарунки Акції/Головні Подарунки Акції на
альтернативні Подарунки Акції/Головні Подарунки Акції рівної або більшої вартості у разі
виникнення обставин, що не залежать від Замовника Акції.
10. Рішення Замовника, що стосується будь-яких питань Акції, є остаточним і
обов’язковим, і Замовник не буде вступати в жодне листування щодо таких питань.
11. Своєю заявкою на участь в Акції Учасники Акції повністю приймають і погоджуються
дотримуватись цих Правил та Умов. Замовник Акції залишає за собою право відхилити
заявку або відмовити в отриманні Подарунків Акції/Головних Подарунків Акції будь-кому,
хто порушив ці Правила та Умови.
12. Замовник, Організатор і Партнер залишають за собою право припинити, скасувати,
призупинити або внести зміни в Акцію в разі виникнення такої потреби.
13. Наскільки це дозволено законом, Замовник, Організатор та Партнер за жодних
обставин не нестимуть відповідальності та не зобов’язані виплатити компенсацію
Переможцю Акції/Головним Переможцям або нести будь-яку відповідальність за будь-яку
втрату, збитки, тілесні ушкодження або смерть, що виникли внаслідок отримання
Подарунку Акції/Головних Подарунків Акції, за винятком випадків, коли це викликано
недбальством Організатора чи його працівників. Законні права Учасників Акції не
порушуються.
14. Будь-яка відповідальність Організатора, що виникає у зв’язку з Акцією, має бути
індивідуальною, і Партнер не несе жодної солідарної відповідальності у зв’язку з Акцією.
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15. Умовою участі в Акції є згода Переможця Акції/Головних Переможців і супровідних осіб
брати участь у рекламних заходах, що супроводжують або є результатом Акції, без
додаткової винагороди.
16.

Персональні

постачальникам

дані,

зібрані

послуг

під

лише

час

Акції,

настільки,

можуть

бути

наскільки

передані

це

стороннім

необхідно

для

виконання/постачання/організації Подарунків Акції/Головних Подарунків Акції.
17. Головний Переможець і запрошені ним особи мають бути старшими за 18 років.
18. Продаж, передання або обмін будь-якої частини Подарунків Акції/Головних Подарунків
Акції суворо заборонено. Організатор залишає за собою право відкликати або
призупинити будь-які частини Подарунків Акції/Головних Подарунків Акції, якщо цю умову
не виконують.
19. Головний Переможець Акції і запрошені ним особи мають дотримуватися правил та
умов квитків, які є частиною Головного Подарунку Акції. Недотримання цієї умови може
спричинити відмову у відвідуванні матчу UEFA Champions League Final Kyiv 2018, або
власники квитків будуть змушені покинути захід.
20. За винятком випадків, заборонених законом, Учасники Акції погоджуються, що спір,
конфлікт або розбіжність, що виникають із або в цілому у зв’язку з або відносно до
розіграшу

Подарунків

Акції/Головного

Подарунка

Акції

чи

вручення

Подарунків

Акції/Головного Подарунка Акції, має вирішуватися в індивідуальному порядку, без
застосування будь-якої форми групового позову, і перш за все мають бути в
обов’язковому порядку представлені на розгляд відповідно до Правил Посередництва
Міжнародної Торгової Палати (Посередницькі Правила МТП). Якщо зазначений спір не
був

врегульований

протягом

60

(шістдесяти)

днів

після

подання

запиту

про

посередництво, представленого відповідно до Посередницьких правил МТП, такий спір
підлягає виключному й остаточному вирішенню через арбітраж за Правилами Арбітражу
Міжнародної Торгової палати (Арбітражний регламент МТП). Надзвичайні положення
Регламенту міжнародної торгової палати арбітра виключаються. Спір розглядає один
арбітр, якого мають призначити відповідно до Правил МТП. Місцем проведення арбітражу
буде Амстердам, Нідерланди. Мовою Арбітражного розгляду є англійська мова.
21. Усі питання, пов’язані з побудовою, обґрунтованістю, тлумаченням і примусовим
виконанням цих Правил та Умов або прав та зобов’язань Учасників Акції та Організатора у
зв’язку з Акцією або Подарунковим фондом Акції (чи договірні чи не договірні),
регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Нідерландів.
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22. Правила та умови Акції розташовані на офіційних сайтах Замовника та Партнера:
mastercard.ua та uber.ua

