
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Купуй квитки в Multiplex з Masterpass – вигравай поїздку на Comic Con до Нью Йорка» 

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

 

1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (надалі – «Замовник»), 

розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а. 

1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТИНГ ЕДЖЕНСІ» (надалі – «Виконавець»), розташоване за 

адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13б, офіс 2. 

1.3. Партнером Акції є ТОВ "М-КІНО» (надалі – «Партнер»), розташоване за адресою: вул. Василя 

Липківського, 45, БЦ Нест, оф 707.  

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні 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 можуть брати участь держателі будь-яких карток Masterсard® міжнародної платіжної системи 

Masterсard®, емітованих банками, які зареєстровані на території України та ведуть свою банківську діяльність 

згідно з чинним законодавством України (надалі – «Картки»), які протягом періоду проведення Акції (п.3.2. 

Правил) здійснили оплату за квиток/квитки на сеанс/сеанси в кінотеатри мережі Multiplex за допомогою сервісу 

Masterpass OneClick в мобільному додатку Multiplex або на сайті www.multiplex.ua.  

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 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 в мережі кінотеатрів Multiplex за адресами: 

- м. Київ, ул. Берковецька, 6Д, 

- м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2Т, 

- м. Київ, ул. Гната Хоткевича, 1В, 

- м. Київ, Столічне шосе, 103, 

- м. Київ, ул. Лугова, 12, 

- м. Київ, ул. Шептицького, 4A, 

- м. Днепр, ул. Нижнедніпровська, 17, 

- м. Днепр, бульвар Зоряний, 1А 

- м. Запоріжжя, пр. Соборний, 83/85, 

- м. Миколаїв, пр. Центральний, 98, 

- м. Херсон, ул. Залаегерсег, 18. 

- м. Харків, ул. Героїв Праці, 9, 

- м. Хмельницький, ул. Степана Бандери, 2А, 
- м. Житомир, ул. Київська, 77, 

- м. Кривий Ріг, ул. Лермонтова, 37, 

- м. Кривий Ріг, улица Героїв АТО, 30г, 

- м. Маріуполь, Запорожське шосе, 2, 

- м. Рівне, ул. Гагаріна, 51, 

- м. Чернигів, ул. 77-й Гвардейськой дивизии, 1В, 

- м. Львів, ул. Кульпарковскьа, 226 А, 

- м. Полтава, ул. Ковпака, 26, 

- м. Луцьк, Проспект Грушевського, 2 (з моменту запуску сервісу Masterpass OneClick), 

- м. Черкаси, ул. Припортова, 34 (з моменту запуску сервісу Masterpass OneClick), 

- м. Черкаси, бул. Шевченко, 208/1 (з моменту запуску сервісу Masterpass OneClick). 

3.2. Період проведення Акції – з 07 червня 2018 року по 31 липня 2018 року включно (далі – «Період 

проведення Акції»). 

 



4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайтах www.mastercard.ua та 

www.multiplex.ua (надалі – «Сайт/Сайти»). 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно: 

5.1.1. протягом Періоду проведення Акції необхідно здійснити оплату за квиток/квитки на сеанс/сеанси в 

кінотеатри мережі Multiplex за допомогою сервісу Masterpass OneClick в мобільному додатку Multiplex або на 

сайті www.multiplex.ua  (далі – «Транзакція»). 

5.2. Дані про кожну Транзакцію, яка відповідає умовам участі в Акції, заносяться Партнером в базу учасників 

Акції, з яких Виконавцем визначається Переможець Акції, який матиме право на отримання Головного 

заохочення Акції, зазначеного в п.6.1. Правил (надалі – База Акції). База Акції складається з перших чотирьох 

та останніх чотирьох цифр номера Картки, міста, дати та часу Транзакції. 

5.3. Не відповідають умовам Акції: 

5.3.1.  операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «07» червня 2018 року та після «23» годин «59» 

хвилин «31» липпня 2018 року за київським часом; 

5.3.2. операції, здійснені за допомогою будь-яких Карток без використання сервісу Masterpass OneClick; 

5.3.3.  операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім карток Mastercard® 

міжнародної платіжної системи Mastercard® (емітованих банками, які зареєстровані на території України та 

ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством України). 

5.4. УВАГА! При поверненні Учасником Акції оплачених квитка/квитків з будь-якої причини участь 

такого Учасника в Акції анулюється та такий Учасник Акції не матиме можливості отримати Головне 

заохочення Акції.5.5. Замовник/Партнер/Виконавець узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників 

Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил 

або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 

 

6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Головним Заохоченням Акції є Подарунковий пакет на фестиваль New York Comic Con для двох дорослих 

осіб (надалі – «Головне заохочення», «Подорож») – 1 штука, що включає в себе: 

- авіапереліт на двох з м. Києва (Україна) в м. Нью-Йорк (США) 3 жовтня 2018 року та у зворотній бік з м. Нью-

Йорк (США) в м. Київ (Україна) 8 жовтня 2018 року; 

- трансфер від аеропорту м. Нью-Йорк/готель/аеропорт м. Нью-Йорк на двох; 

- проживання 4 ночі у м. Нью-Йорк в готелі не нижче 4 зірок, номер на двох, сніданок; 

- Тур New York Superheroes Tour! на двох; 

- New York Pass на двох; 

- обід в Empire State Building – a New York Superheroes local spot! на двох; 

- відвідування the Moving Images Museum all about Film! на двох; 

- обід в Gallows Green на двох; 

- квитки на New York Comic Con з 4 жовтня 2018 року по 7 жовтня 2018 року включно; 

- туристичне страхування. 

6.2. Переможець Акції визначає на власний розсуд 1 (одну) особу, яка буде його супроводжувати під час 

використання Головного заохочення (здійснення Подорожі). 

Головне Заохочення Акції не може бути поділене на декілька частин і за часом. Головне Заохочення Акції 

можна використати виключно один раз у строки, зазначені в п.6.1. Правил. Умови подорожі не можуть бути 
змінені за бажанням Переможця Акції. Замовник залишає за собою право змінити строки здійснення подорожі. 

Такі зміни будуть здійснені в порядку, передбаченому в п. 9.11. цих Правил. 

6.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить кількість, зазначену в п. 6.1. цих Правил. 

6.4. Характеристики Головного заохочення Акції визначаються на розсуд Замовника/Партнера/Виконавця та 

можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах і не виправдати очікувань Учасників 

Акції. Заміна Заохочень Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. 

Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають. 

6.5. Головне заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Переможцем Акції та не може 

мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення. Замовник Акції залишає за собою право 

збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не 

передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявного Головного заохочення Акції. Якщо такі зміни 

будуть мати місце, Замовник/Партнер/Виконавець повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 

цих Правил. 

http://www.mastercard.ua/
http://www.multiplex.ua/


6.6. Замовник/Партнер/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за подальше використання 

Головного заохочення Акції Переможцем Акції після його одержання, за неможливість Переможця Акції 

скористатися Головним заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання 

Головного заохочення Акції, у тому числі під час реалізації Головного заохочення Акції. 

6.7. Зобов’язання з оподаткування вартості Головного заохочення Акції забезпечує Виконавець відповідно до 

чинного законодавства України. 

6.8. Переможець Акції, отримуючи Головне Заохочення Акції, розуміє, що: 

- таке Головне Заохочення Акції є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що 

відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, 

та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;  

- отримання Головного заохочення Акції може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та 

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

Переможець Акції самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Головного заохочення 

Акції, а також розуміє наслідки таких дій. Замовник/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за наслідки 

отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Головного заохочення Акції. 

 

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 

7.1. У строк до 6 серпня 2018 року Партнер надає Виконавцю перелік Учасників Акції, які виконали умови 

участі в Акції протягом Періоду проведення Акції. 

7.2. У строк до 7 серпня  2018 року Виконавець на підставі переліку Учасників Акції шляхом випадкової 

комп’ютерної вибірки визначає 1 (одного) Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного 

заохочення Акції, та формує Протокол визначення Переможця Акції. 

7.3. У випадку неможливості Переможцем Акції реалізувати Головне заохочення Акції (реалізувати Подорож) 

згідно умов п.8.2. Правил, Виконавець буде визначати резервних переможців Акції, які матимуть можливість 

отримати Головне заохочення Акції, на наступних умовах: 

7.3.1. протягом 5  (п’яти) робочих днів з моменту підтвердження Виконавцем про неможливість Переможця 

Акції реалізувати Головне заохочення Акції, згідно умов п.8.2. Правил, представники Виконавця на підставі 

переліку Учасників Акції зв’язуються з усіма Учасниками Акції з Переліку, наданого Партнером, за номерами 

телефонів, зазначених Учасниками Акції під час реєстрації в сервісі Masterpass OneClick, шляхом здійснення 

телефонних дзвінків (не більше 3 спроб на відповідного Учасника Акції), з метою з’ясування в Учасників Акції 

наявності відкритих віз в США (залишковий термін дії якої має бути не меншим від одного календарного 

півріччя); 

7.3.2. протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виконання умов п.7.3.1. Правил, Виконавець формує Перелік 

Учасників Акції, які мають відкриті візи в США (залишковий термін дії якої має бути не меншим від одного 

календарного півріччя), для визначення резервних Переможців Акції; 

7.3.3. протягом 1(одного) робочого дня з моменту виконання умов п.7.3.2. Правил, Виконавець шляхом 

випадкової комп’ютерної вибірки на підставі Переліку, зазначеного в п.7.3.2. Правил, визначає 1 (одного) 

резервного Переможця Акції, який здобуде право на можливість отримання Головного заохочення Акції, та 

формує Протокол визначення резервного Переможця Акції. У випадку неможливості резервним Переможцем 

Акції реалізувати Головне заохочення Акції (реалізувати Подорож) згідно умов п.8.1. Правил, 

Замовник/Виконавець будуть визначати наступного резервного переможця Акції шляхом, зазначеним в п.7.3.3. 

Правил.  

7.3.4. У випадку, якщо резервний Переможець Акції не буде визначений на підставі умов, зазначених в п.7.3.3. 

та п.8.1. Правил, в строк до 20 серпня 2018 року, Замовник прийматиме рішення на власний розсуд стосовно 
подальшого використання Головного заохочення Акції. 

7.4. Результати визначення Переможця Акції/резервного Переможця Акції, який отримає Головне заохочення 

Акції, після отримання ним Головного заохочення Акції, вважатимуться остаточними й не підлягають 

оскарженню. 

7.5. Переможець Акції/резервний переможець Акції погоджується, що його прізвище, ім’я, по батькові, 

фотографії, відеозапис можуть бути оприлюднені та використані Замовником/Партнером безкоштовно у 

друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в тому числі з рекламною метою. У зв’язку з цим Переможець Акції/ 

резервний переможець Акції передає Замовнику/Партнеру майнові права на використання прізвища, імені, по 

батькові, фотографій та відеозаписів з його зображенням в цілому чи частково в будь-якій формі та будь-яким 

засобом (здійснювати оприлюднення чи повторне оприлюднення, публічну демонстрацію та показ, 

розповсюдження будь-яким засобом, копіювання, експорт, імпорт, рекламування, використання в цілях реклами 

продуктів чи послуг третіх осіб, передавати майнові права в цілому чи частково третім особам та ін.) без 

обмеження щодо строків та території. Винагорода Переможця Акції/резервного переможця Акції за надані 

майнові права входить до вартості отриманого ним Головного заохочення Акції. 



 

 

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

8.1. Для отримання Головного Заохочення Акції Переможцю Акції/резервному Переможцю Акції та особі, що 

його буде супроводжувати під час Подорожі, необхідно мати закордонні паспорти громадянина України 

(залишковий термін дії має бути не меншим від одного календарного півріччя) та відкриті візи в США 

(залишковий термін дії якої має бути не меншим від одного календарного півріччя) та/або отримати 

закордонний паспорт/паспорти та/або візу/візи в США протягом 30  (календарних) днів з моменту визначення 

Переможця Акції. 

У випадку, якщо особа, яка планує супроводжувати Переможця Акції/резервного Переможця Акції під час 

Подорожі, не матиме відкритої візи в США, Переможець Акції/резервний Переможець Акції на власний розсуд 

може обрати іншу особу, яка супроводжуватиме Переможця Акції/резервного Переможця Акції під час 

Подорожі, та яка матиме відкриту візу в США (залишковий термін дії якої має бути не меншим від одного 

календарного півріччя). 

В разі відсутності особи, яка супроводжуватиме Переможця Акції/резервного Переможця Акції під час 

Подорожі, з будь-яких причин, тоді Замовник прийматиме рішення на власний розсуд стосовно подальшого 

використання Головного заохочення Акції. 

8.2. У разі відсутності у Переможця Акції відкритої візи в США (залишковий термін дії якої має бути не 

меншим від одного календарного півріччя), враховуючи строки на отримання закордонного паспорту/відкриття 

візи в США, зазначені в п.8.1. Правил, Замовник/Виконавець мають право відмовити такому Переможцю Акції 

у врученні Головного заохочення Акції, навіть якщо у особи, яка планує супроводжувати Переможця Акції під 

час Подорожі, буде відкрита віза в США.  

8.3. Для отримання Головного Заохочення Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) робочих днів 

від дня, коли Переможець Акції зв’яжеться з Виконавцем Акції на умовах п. 7.2. Правил, надіслати Виконавцю 

або залученим ним третім особам скан-копії таких документів (своїх) та особи, що його супроводжуватиме під 

час Подорожі, на електронну адресу info@adsapience.com: 

- паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи), 

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (довідки про присвоєння податкового номера), 

- копію закордонного паспорта громадянина України (залишковий термін дії має бути не меншим від одного 

календарного півріччя) та сторінку з відкритою візою в США (залишковий термін дії якої має бути не меншим 

від одного календарного півріччя), 

- ксерокопії інших документів, необxiдних для отримання Головного заохочення Акції, визначених 

Замовником/Виконавцем. 

У випадку відсутності у Переможця Акції на момент сповіщення його представником Виконавця про 

перемогу в Акції, у такого Переможця Акції та/або особи, що його супроводжуватиме під час Подорожі, 

закордонного паспорту/паспортів та/або відкритої візи/віз в США (залишковий термін дії якої має бути не 

меншим від одного календарного півріччя), Переможець Акції повинен надати скан-копії документів своїх та 

особи, що його супроводжуватиме під час Подорожі, а саме скан-копії: закордонного паспорта/закордонних 

паспортів громадянина України (залишковий термін дії має бути не меншим від одного календарного півріччя) 

та сторінку з відкритою візою/відкритими візами в США (залишковий термін дії якої має бути не меншим від 

одного календарного півріччя), враховуючи строки на отримання закордонного паспорту/паспортів та/або 

відкриття візи в США, зазначені в п.8.1. Правил. 

Після надання всіх необхідних документів з Переможцем Акції підписується відповідна угода про отримання 

Головного заохочення Акції та згода на обробку персональних даних, перелік яких визначає Виконавець. 
8.4. У разі відсутності в Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Головне Заохочення 

Акції з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця/Партнера, Замовник/Виконавець/Партнер не 

сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання 

Головного заохочення Акції. 

 

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. 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 відмова 

Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника 

Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Головного заохочення Акції, при цьому така особа не 

має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 

9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») Учасникам Акції 

повідомляється: 

9.2.1. володільцем персональних даних Учасників Акції/ Переможця Акції є Виконавець; 



9.2.2. персональні дані Учасників Акції/ Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій 

Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського 

обліку; 

9.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.2.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, 

по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, ідентифікаційний код, 

адреса реєстрації; 

9.2.4. з персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміна, поновлення, використання й поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, 

знищення персональних даних; 

9.2.5. персональні дані Учасників Акції/Переможця Акції без отримання від них окремої згоди та/або 

повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана в п. 9.2.2. цих Правил. 

Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції/Переможця Акції без згоди суб’єкта 

персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про 

захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини; 

9.2.6. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду 

проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних 

даних. Персональні дані Переможця Акції та особи, що супроводжуватиме під час Подорожі, будуть зберігатися 

протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана в п. 9.2.2. цих 

Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних; 

9.2.7. Учасники Акції/Переможець Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, 

надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана в цих Правилах, але при 

цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Головного заохочення Акції; 

9.2.8. Учасники Акції/Переможці Акції володіють усіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 

9.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможець Акції тим самим дає згоду Виконавцю на 

обробку його персональних даних в обсязі й на умовах, які вказані в п. 9.2. цих Правил. 

9.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань 

та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Замовник. При цьому рішення 

Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.5. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції з причин, незалежних 

від Виконавця/Замовника/Партнера, Головного Заохочення Акції. 

9.6. У разі відмови Переможця Акції від отримання Головного Заохочення Акції будь-які претензії Переможця 

Акції з цього приводу не приймаються й не розглядаються Замовником/Виконавцем/Партнером. 

9.7. Замовник/Виконавець/Партнер не несуть відповідальності за: 

- неотримання Переможцем Акції Головного Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції; 

- за відмову Переможця Акції від одержання Головного Заохочення Акції,; 

- неможливість виїзду Переможця Акції та/або особи, яка його супроводжуватиме, за кордон, не оформлення 

та/або неможливість оформлення візи в США для Переможця Акції та/або супроводжуючої його особи під час 

Подорожі з будь-яких причин, відмови Переможцю Акції та/або особі, яка його супроводжуватиме під час 

Подорожі, у видачі візи в США; 

- відміну та/або затримку рейсів; 

- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця/Партнера. 

9.8. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких 

було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів 
або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції в більш вигідні умови порівняно з іншими 

Учасниками), не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку 

Замовник/Виконавець/Партнер залишають за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення 

до подальшої участі в Акції Учасників Акцій приймається самостійно Замовником/Виконавцем/Партнером і 

оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від 

моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання Переможцем Акції Головного 

заохочення Акції), втрачають право на можливість отримання Головного заохочення Акції, не отриманого на 

момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають права на одержання 

жодних компенсацій від Замовника/Виконавця/Партнера. 

9.9. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Замовник/Партнер/Виконавець не зобов’язані вести 

листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що 

стосуються умов проведення, визначення Переможця Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних 

питань щодо цієї Акції. 



9.10. Проїзд до місця отримання Головного заохочення Акції і в зворотному напрямку, проживання, 

харчування та витрати, пов’язані з отриманням Головного заохочення Акції, та будь-які інші витрати 

Переможця Акції оплачує Переможець Акції, компенсації чи поверненню не підлягають. 

9.11. Замовник Акції має право внести зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції правил 

на Сайті. 


