
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 

«ВИГРАЙ ABARTH 595» 

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

 

1. ОРГАНІЗАТОР, ВИКОНАВЕЦЬ ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ 

1.1. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «КОНЦЕРТ ЮА», код ЄДРПОУ 41805984, що знаходиться за адресою: Україна, 01135, місто 
Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 66 А, приміщення 2 (надалі – «Організатор»). 

1.2. Партнером Акції є МАСТЕРКАРД ЮРОП CA (Mastercard Europe CA,1410 Бельгія, Ватерлоо, Шоссе де Тервюрен, 198А). 

Організатор має право залучати до проведення Акції нових партнерів та третіх осіб.  

2. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та територій проведення ООС/тимчасово 
окупованих територій України. 

2.2. Строк проведення Акції: з 01.06.2021 року 00:01 до 31.07.2021 року 23:59 включно (далі – «Період проведення Акції») 

3. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

3.1. Інформування про Правила Акції та зміни/доповнення до них розміщується на веб-сайті Сoncert.ua (надалі – «Сайт»), а також доступна за 

телефоном гарячої лінії +38 (044) 222 00 22 (вартість дзвінків згідно тарифів ваших операторів). 
3.2. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають 

чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Якщо 

Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил. 

3.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, або у 

випадку виникнення обставин, що знаходиться поза межами контролю Організатора та які впливають на виконання, безпеку, достовірність 
визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або 

тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які реєстраційні чи інші дії тощо.  

4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

4.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи громадяни України (надалі – «Потенційні учасники»), які: 

1) в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України (далі «ІПН», а також 
громадяни України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття ІПН, за умови наявності відповідної відмітки у 

паспорті/ID-картці; 

2) на момент участі в Акції досягли 18 років; 

3) є держателями банківської картки Mastercard, емітованих банками, які зареєстровані на території України та ведуть свою банківську 

діяльність згідно чинного законодавства України, для використання фізичними особами, та активованих до початку та/або в Період 
проведення Акції і залишаються дійсними протягом зазначеного періоду (надалі– «Карта»).  

4.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції: 

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років; 

2) недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи; 
3) особи, які не відповідають умовам цих Правил. 

4.3. Організатор/Партнер та залучені треті особи не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

4.4. Організатор має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким 

Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником Акції цих Правил. 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

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

1) Протягом Періоду проведення Акції обрати на Сайті акційний захід на який розповсюджується умови Акції, вичерпний перелік цих 

Заходів розміщено на Сайті за посиланням: Concert.ua/uk/set/win21 (надалі – «Акційний Захід»); 

2) Протягом Періоду проведення Акції оформити замовлення квитка/квитків на Акційний Захід, загальна сума до сплати після 

застосування промо-кодів та/або Сертифікатів Concert.ua повинна дорівнювати або перевищувати 500,00 гривень та здійснити оплату 
замовлення з використанням картки Mastercard (надалі – «Трансакція»). 

5.1.1. Не відповідають умовам Акції наступні Транзакції: 

- оплати здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, систем, крім карт Mastercard; 

- оплати здійснені до початку або після закінчення Періоду проведення Акції; 

- не проведені, скасовані та/або анульовані Банківською чи іншою фінансовою установою; 
- щодо яких Учасник Акції здійснив будь-яке анулювання чи скасування проведеної Трансакції. 

5.2. Під час покупки Учасником Акції квитка (квитків) автоматично формується замовлення (надалі – «Замовлення»).  Замовлення може містити 

в собі один або декілька квитків.  

5.2.1. Протягом Періоду проведення Акції створюється база Замовлень всіх учасників Акції (надалі – «Таблиця Акційних 

ідентифікаторів»).  
5.2.2. Кожне оплачене Учасником Акції Замовлення має в Таблиці Акційних ідентифікаторів один або декілька унікальних 

Акційних ідентифікаторів у вигляді 6 цифр. 

5.2.3. Кожен Учасник Акції має можливість на купівлю необмеженої кількості квитків на Акційні Заходи та формування 

необмеженої кількості Замовлень. 

5.3. В Акції беруть участь виключно повністю оплачені Замовлення.  
6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ 

6.1. Гарантовані подарунки, які отримує кожен Учасник Акції:  

- Сертифікат Concert.ua на суму 100 гривень на покупку квитків на Сайті. 

Примітка: 

• Під Сертифікатом мається на увазі унікальний код, який протягом 24 годин з моменту оплати Замовлення надсилається 

Учаснику Акції на email, вказаний при купівлі Квитка, і надає Учаснику Акції право на отримання одноразової знижки на придбання 
квитків на Сайті за умови якщо загальна сума замовлення дорівнює або перевищує 500,00 гривень (дія Сертифікату не 

поширюється на замовлення менше 500,00 гривень), при цьому не використана частина знижки не повертається та не 

виплачується Учаснику Акції. 

• Кількість Сертифікатів обмежена кількістю Учасників Акції (кожен Учасник Акції отримує один Сертифікат). 

• Сертифікат має бути використаний (термін дії) з 01.08.2021 року 00:01 до 31.12.2021 року 23:59 включно. 

 

6.2. Головний подарунок автомобіль марки FIAT, модель ABARTH 595 {автомобіль марки Fiat – 150-164-4 - Abarth T.Bz.16v 2020 року 

виробництва (145 к.с.), колір: 695 - 176 - ROSSO PASSIONALE (червоний пастельний)} (надалі – «Автомобіль»).   
6.3. Заміна вказаних подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим додатковим благом, не допускається. Подарунки обміну чи 

поверненню не підлягають.  

6.4. Відповідальність Організатора/ Партнера Акції обмежується вартістю та кількістю подарунків. 

6.5. Подарунки мають бути призначені для особистого використання та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного призначення. 



6.6. Характеристики подарунків визначаються на розсуд Організатора/Партнера. Зовнішній вигляд/форма/зображення подарунків, що зазначені 
(можуть бути зазначені) на Сайті та/або в рекламних матеріалах про Акцію, які будуть поширюватись, а також враження від використання таких 

подарунків, можуть не повною мірою відповідати очікуванням Учасника Акції. 

6.7. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за подальше використання подарунків після їх одержання, за неможливість скористатись 

подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання подарунків. 

6.8. Оподаткування вартості подарунків здійснюється на загальних підставах кожним у своїй частині. 
6.9. Організатор/Партнер залишають за собою право збільшити/змінити фонд подарунків, або включити в Акцію додаткові подарунки, не 

передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних подарунків.  

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ 

7.1. Акція передбачає розіграш серед Учасників Акції одного Автомобіля.  

7.2. Кожен Учасник Акції отримує право на участь у розіграші Автомобілю. Під перемогою в Акції  мається на увазі надання права на укладання 

тристороннього договору купівлі-продажу Автомобіля між Організатором, Продавцем (ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС», код ЄДРПОУ 43880602) та 

Переможцем Акції, відповідно до якого Організатор є платником 100 % вартості Автомобіля (надалі – «Договір). Витрати, пов’язані з постановленням 
Автомобіля на облік в територіальному сервісному центрі та інші витрати, пов’язані з доукомплектуванням, транспортуванням автомобіля тощо несе 

Переможець Акції. 

7.2.1. Місцем укладення Договору: Україна, 08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська 22. 

7.3. Розіграш Автомобіля відбудеться 19.08.2021р. та транслюватиметься в прямому ефірі в мережі Інтернет. Точний час та посилання на 

трансляцію буде опубліковано на Сайті не пізніше 10 (десятого) серпня 2021р. 
7.4. До початку розіграшу Автомобіля Організатор формує Таблицю Акційних ідентифікаторів: кожен рядок таблиці відповідає одному 

Акційному ідентифікатору, який Учасник акції отримує за кожні повні 500,00 гривень Транзакцій. Таким чином, одна Транзакція надає Учаснику 

Акції кількість Акційних ідентифікаторів (рядків в Таблиці Акційних ідентифікаторів), яка дорівнює кожній Транзакції на суму, що дорівнює та/або 

перевищує 500,00 гривень. 

7.4.1. Вказана Таблиця Акційних ідентифікаторів завчасно публікується на Сайті Організатором та містить наступні дані: 
- унікальний шестизначний номер – Акційний ідентифікатор, по якому визначається Переможець; 

- дані щодо Учасника Акції (Прізвище та Ім’я); 

- частина електронної пошти та мобільного телефону Учасника Акції, яка була зазначена ним під час оплати Замовлення. 

Кожен Учасник Акції отримає Акційний ідентифікатор/ідентифікатори на вказану під час оформлення Замовлення електронну адресу, після 

автоматичного підтвердження Участі в акції (перевірка відповідності оплаченого Замовлення умовам Акції). 
7.5. Визначення Переможця здійснюється в наступному порядку: 

- ведучий (або запрошені гості) один за одним виймають кульку з позначеною цифрою від 0 до 9 (жоден з гостей не має можливості 

якимось чином визначити, яка саме кулька буде вийнята); 

- кульки з цифрою виймаються почергово, кулька яка виймається першою відповідає першій цифрі Акційного ідентифікатора (друга 

кулька відповідає другій цифрі в Акційному ідентифікаторі і т.д.); 
- таким чином, на основі випадково визначених цифр почергово формується унікальний номер (кульки виймаються до моменту визначення 

лише одного унікального номеру), Учасник Акції стає Переможцем якщо унікальний номер збігається з його Акційним ідентифікатором. 

 

Для прикладу: 

В одного із Учасників Акції Акційний ідентифікатор – 123456, в іншого Учасника Акції Акційний ідентифікатор – 345678. 
Дія №1 

Ведучий (або запрошені гості) виймають кульку яка відповідає першій цифрі в Акційному ідентифікатору. 

Наприклад ведучий вийняв першу кульку з цифрою -3-, це означає, що Учасник Акції з Акційним ідентифікатором – 123456 – 

більше не приймає участі (так як його перша цифра -1-). 

В подальшому визначенні Переможця приймають участь тільки Учасники Акції Акційний ідентифікатор яких починається на -3-. 

Учасник Акції Акційний ідентифікатор – 345678 – продовжує участь в визначенні переможця. 

 

Дія №2 

Ведучий (або запрошені гості) виймають другу кульку з цифрою -5-, це означає, що Учасник Акції з Акційним ідентифікатором – 

345678 – більше не приймає участі (так як його друга цифра -4-). 
В Акції продовжують приймати участь Учасники Акційний ідентифікатор яких починається на -35- (цифри по яким була вийнята 

перша та друга кулька). 

В подальшому за аналогією. 

В разі якщо вийнята кулька з цифрою якої немає у Акційному ідентифікатору – виймається інша кулька. 

 
Приклад повторного розіграшу останньої цифри 

Наприклад перші п’ять кульок визначили Акційний ідентифікатор – 35678, але Потенційний Переможець не відповідає на 

телефонний дзвінок та/або інші варіанти при яких проводиться повторний розіграш останньої цифри. 

В даному випадку ведучий (або запрошені гості) повторно виймають п’яту кульку – наприклад цифра -2-. 

Переможцем стає Учасник Акції Акційний ідентифікатор якого – 35672.  
 

 

7.6. Учасник Акції може стати Переможцем тільки один раз. 

Для зв’язку з Переможцем Організатор Акції використовує дані телефонного номера (надалі – «Контактні дані»), вказані ним під час оплати 

Замовлення.  
Часом визначення Переможця вважається перший дзвінок на вказаний номер телефону. Організатор повинен здійснити максимум три 

дзвінки підряд за номером, вказаним в Замовленні, з очікуванням до автоматичного розірвання дзвінка оператором. Якщо вдалося зв’язатися з 

потенційним Переможцем, то потенційного Переможця просять протягом 20 (двадцяти) хвилин з моменту відповіді на дзвінок надіслати фото Картки 

(з якої була здійснена оплата) та документів, що посвідчують особу (які підтверджують громадянство України та досягнення 18 років). Дані потрібно 

надіслати на номер вказаний Організатором за допомогою одного з месенджерів: Viber, Telegram, Whatsapp.  
У випадку, якщо не вдалося зв’язатися з потенційним переможцем після триразового набору та/або якщо потенційний переможець не надав 

Організатору підтверджуючі документи визначені пунктом 7.6. цих Правил та/або надані потенційним переможцем свідчать про неналежне 

виконання умов цих Правил - Організатор проводить повторний розіграш останньої цифри та визначає іншого переможця.  

7.7. Якщо потенційний Переможець, визначений відповідно до порядку визначеного пунктом 7.5. цих Правил не вказав або вказав неправильні 

контактні дані, у зв’язку з чим Організатор не зміг зв’язатися та повідомити про право Переможця на підписання Договору, то Організатор проводить 

повторний розіграш останньої цифри та визначає іншого переможця. Детальніше про кожен окремий випадок описано у Варіантах випадків.  

7.8. Варіанти випадків:  

7.8.1. Не відповіли на дзвінок тричі – повторний розіграш останньої цифри.  

7.8.2. Відсутній зв’язок/абонент поза зоною/номер недійсний тричі – повторний розіграш останньої цифри. 
7.8.3. Відповіли на дзвінок та не надали фото Картки (з якої була здійснена оплата) та документів, що посвідчують особу (з метою перевірки чи є 

особа громадянином України та чи досягла 18 років) – повторний розіграш останньої цифри. 



7.8.4. Відповіли на дзвінок та надали фото Картки (з якої була здійснена оплата) та документів, що посвідчують особу (які підтверджують 
громадянство України та досягнення 18 років). Якщо надіслані дані не збігаються та/або не відповідають умовах цих Правил – повторний розіграш 

останньої цифри. 

7.8.5. Якщо відповіли на дзвінок та відмовилися від виграшу – Організатор робить ще два дзвінки з метою пояснення, що все правдиво і Учасник 

може стати Переможцем. Якщо знову відмова або не відповіли на обидва дзвінки – повторний розіграш останньої цифри.  

7.9. Організатор при оплаті вартості Автомобіля за Переможця зобов’язується нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок з доходів 
фізичних осіб та військовий збір (чи інший податок, який підлягає сплаті) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.   

7.9.1. Переможець Акції отримуючи Автомобіль усвідомлює, що він є доходом такого 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.  

7.10. Переможець сплачує самостійно та за власний рахунок усі податки, платежі та збори, які виникають при оформленні (реєстрації) Автомобіля 
в сервісному центрі МВС України чи іншому уповноваженому на це органі відповідно до чинного законодавства України.   

7.10.1. Організатор Акції не здійснює реєстраційних дій з Автомобілем. Всі та будь-які дії пов’язані з реєстрацією Автомобіля та/або сплати 

зборів/відрахувань передбачених чинним законодавством України, здійснюється Переможцем Акції за власний кошт та не компенсуються 

Організатором.       

7.11. Переможець погоджуючись на підписання Договору, автоматично підтверджує свою згоду на участь у публічних заходах з моменту 
підписання Договору, які будуть проводитися Організатором, надавати рекламні інтерв’ю про свою участь в Акції у ЗМІ або зніматися для 

виготовлення графічних рекламних матеріалів без отримання на це будь-якої матеріальної винагороди.  

7.12. Передача права на укладення Договору не допускається.  

7.13. Зовнішній вигляд Головного подарунка Акції (Автомобіля) може відрізнятись від вигляду, зображеного на рекламних матеріалах. 

7.14. Результати визначення Переможця після отримання ним Автомобілю вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.   
7.15. Організатор забезпечує вручення Автомобіля Переможцю орієнтовно протягом 15-ти календарних днів після визначення Переможця. Точна 

дата вручення погоджується з Переможцем Акції. Вручення Автомобіля відбувається виключно за умови особистої присутності Переможця Акції. 

Передача права отримання Подарунку третій особі не допускається. Всі витрати пов’язані з переїздом Переможця до місця вручення Автомобіля 

(включаючи проживання, харчування, інші витрати) здійснюються за рахунок Переможця та не компенсуються Організатором.  

7.16. Відмова Переможця від отримання Подарунку та/або відмова підписувати Договір та Згоду на обробку персональних даних, а так само 
надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/невірною, позбавляє Переможця права на отримання Автомобіля та вважається 

відмовою Переможця від отримання ним Автомобіля.   

У такому випадку право на отримання Автомобіля переходить до іншого Переможця, який визначається Організатором. Будь-які претензії 

Переможця з цього приводу не приймаються та не розглядаються Організатором.  

 
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

8.1. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати Переможця, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Автомобіля.  

8.2. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Автомобіля, не вступає в будь-які суперечки 

стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками /Переможцями Акції та їх прав на одержання Автомобіля.   
8.3. Організатор не несе 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 дії, непідвладні контролю з боку Організатора  

8.4. Організатор не несе відповідальності за:   

- неотримання  Переможцем Акції Автомобіля з вини самого Переможця Акції;  

- відмову Переможця Акції від одержання Автомобіля; 
- відмову підписувати Договір та Згоду на обробку персональних даних; 

- інші обставини, які не залежать від Організатора Акції; 

8.5. Організатор має право:  

- відмовити будь-якому Учаснику Акції в участі визначенні Переможця, якщо такий учасник не виконав всі умови участі в Акції, зазначені 

в цих Правилах, або порушує їх;  
- відмовити у видачі Автомобіля Переможцю, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Автомобіля, згідно цих Правил.   

8.6. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. 

8.7. Організатор не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Автомобіля, у зв’язку з будь-якими обставинами, що 

знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.  

8.8. У разі відмови Переможця від отримання ним Автомобіля, будь-які претензії Переможця з цього приводу не приймаються і не розглядаються 
Організатором.  

8.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не 

врегульованих цими Правилами остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.   

8.10. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними).  

8.11. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або 
доповнення даних Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що 

визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не 

буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо 

Учасники Акції / Переможець не будуть ознайомлені з такими змінами.  

8.12. Беручи участь у цій Акції кожен Учасник Акції /Переможець Акції тим самим надає згоду Організатору на обробку його персональних даних 
з метою проведення Акції. 

8.13. Організатор не сплачує Переможцю Акції  жодних компенсацій. Не допускається виплата грошового еквіваленту вартості подарунків та 

Автомобіля.   

8.14. Під час проведення Акції  чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести переписку з потенційними учасниками і 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 Акції.  

8.15. Правила затверджені Організатором Акції та діють протягом Періоду проведення Акції.  
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