
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Платіть з Masterpass™ – отримуйте 25 грн знижки на першу поїздку з Etaximo» 
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно) 

 

1. ЗАМОВНИК ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ 

1.1. Замовником Акції є Представництво «Mastercard Europe SA» в Україні (далі – «Замовник»), розташоване за адресою: 01030, 

Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4, офіс 404-А. 

1.2. Партнером є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАКСІМО», розташоване за адресою: 04214, 

м. Київ, вул. Північна, 6, літера А1. 

 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Участь в Акції мають право взяти 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 беруть участь користувачі сервісу Masterpass, що є держателями карток (надалі – «Картка»/«Картки»), емітованих 

банківськими установами, зареєстрованими на території України, згідно з чинним законодавством України, для використання 

фізичними особами, та активованих до початку та/або в Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з п. 3.1 цих 

Правил). 

2.3. Учасниками Акції не визнаються та 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. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1. Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій (далі по тексту – «територія 

проведення Акції») починаючи з 01 грудня 2017 р. по 29 грудня 2017 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»). 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua (далі по тексту – «Сайт»). 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

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

5.1.1.  до початку Періоду проведення Акції та/або протягом Періоду проведення Акції отримати Картку; 

5.1.2.  завантажити в App Store або Google Play на електронний пристрій додаток Etaximo та виконати реєстрацію в додатку; 

5.1.3.  здійснити замовлення таксі з використанням додатка Etaximo на території проведення Акції та оплатити карткою Mastercard 

зазначену в додатку Etaximo вартість послуг за допомогою сервісу Masterpass. 

5.2. Не відповідають умовам Акції: 

5.2.1. операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин 01 грудня 2017 року та після «23» годин «59» хвилин 29 грудня 

2017 року за київським часом; 

5.2.2. оплата послуг без використання сервісу Masterpass; 

5.2.3. друга й наступні поїздки з використанням сервісу Masterpass. 

5.3. Замовник/Партнер не несуть відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки 

операторів, унаслідок чого реєстрація Учасника для участі в Акції не відбулась або відбулась із запізненням, та/або за технічні 

проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а також у разі надання Учасником Акції 

неточної або недостовірної інформації про персональні дані й номер телефону Учасника Акції, у разі настання обставин 

непереборної сили. 

5.4. Замовник/Партнер 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 ТА УМОВИ ЇХ ОТРИМАННЯ 

6.1. Фонд Заохочень Акції складається з: 

6.1.1. гарантованої знижки на першу поїздку, яка проводиться за допомогою сервісу Etaximo, у розмірі 25,00 (двадцять п’ять гривень 

00 копійок) (далі – «Заохочення») за умови дотримання п. 5.1 цих Правил. 

6.2. Фонд Заохочень Акції необмежений. 

6.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та 

поверненню не підлягають. 

6.4. Заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Учасником Акції та не може мати ознаки рекламного чи 

комерційного замовлення. 

6.5. 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 Заохочення Акції. Якщо такі зміни 

будуть мати місце, Замовник або залучені ним треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил. 

6.6. Замовник Акції не несе ніякої відповідальності за використання Заохочення Акції Учасником Акції після його одержання, за 

неможливість Учасниками Акції скористатися наданим Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 

використання такого Заохочення Акції. 

6.7. Оподаткування Заохочень Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

6.8. Вручення Заохочення Акції Учаснику Акції здійснюється в момент виконання умов участі в Акції, що вказано в п. 5.1. цих 

Правил. 

6.9. Один Учасник Акції може отримати лише одне Заохочення Акції протягом періоду проведення Акції. 

 

 

 



7. ІНШІ УМОВИ 
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними 

правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил 

вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на 

одержання від Замовника та/або залучених ним третіх осіб будь-якої компенсації. 

7.2. У разі виникнення ситуації, що припускає 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. 

7.3. Замовник не несе відповідальності за неотримання Учасником Акції з причин, незалежних від Замовника, Заохочень Акції. 

7.4. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії Учасника Акції з цього приводу не 

приймаються і не розглядаються Замовником. 

7.5. Замовник не несе відповідальності за:  

- неотримання Учасником Акції Заохочень Акції з вини самого Учасника Акції; 

- за відмову Учасника Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей. 

7.6. Номери телефонів, IP-адреси, електронні та поштові адреси й інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки 

зловживань чи шахрайства (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 

залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акцій приймає 

самостійно Замовник, 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 ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-

яких Заохочень Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають 

права на одержання жодних компенсацій від Замовника/Виконавця. 

7.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення Замовник не зобов’язаний вести листування з потенційними учасниками й 

надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції на умовах 

Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції. 

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

7.9. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції. 

 

 


