
Офіційні Правила проведення Акції  

«Здійснюйте оплати від 200 грн картками Visa та отримуйте призи з олімпійською символікою»  

 

1. Терміни та загальні положення Правил: 

1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Здійснюйте оплати від 200 

грн картками Visa та отримуйте призи з олімпійською символікою» (надалі – «Акція») визначаються 

порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих 

Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій 

формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих 

Правил. 

1.2. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території гірськолижного курорту Драгобрат, 

Рахівський район, Закарпатська область (надалі – Територія Акції). 

1.3. «Період проведення Акції»: акція проводиться в період з 00:01 години 30 грудня 2021 року до 23:59 

години 31 березня 2021 року (включно) за Київським часом, або до повного вичерпання фонду заохочень. 

1.4. «Організатор Акції» та «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (далі — Організатор 

та/або Виконавець). Адреса: Україна, м. Київ, 04071, вул. Воздвиженська, 41, код ЄДРПОУ 3853655, тел.: 

044 451-84-33. Представник: Антипенко Уляна (visa-promo@havasengage.com.ua).  

1.5. Партнер Акції:  «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (місцезнаходження: США, 900 бульвар Метро 

Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775), (далі – Партнер). 

1.6. «Учасник Акції» фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже 

виповнилось 18 років та які держателями карток Visa емітованих будь-яким банком на території України 

з умовами Акції (надалі - «Учасник» або «Учасники»).  

Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або 

співробітники Організатора, члени їх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або приватних 

підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їх сімей. 

Учасниками Акції не визнаються держателі інших карток окрім Visa. 

1.7. «Переможець» - це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення згідно з умовами цих 

правил.  

1.8. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції 

попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової 

версії Правил на сайті https://www.visa.com.ua.  

 

2. Порядок участі в Акції   

2.1. Щоб взяти участь в Акції та отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції 

вчинити наступні дії:  

2.1.1. В період проведення Акції, використовуючи Картку Visa емітовану будь-яким банком на 

території України, здійснити оплату будь-якого товару в торгових точках розташованих  на території 

проведення Акції та, на суму не менше 200 грн. (двісті гривень 00 копійок).      

 

Не відповідають умовам Акції: 

● Операції сума яких є меншою 200 грн. (двісті гривень 00 копійок) не залежно від кількості 

таких окремих операцій, навіть якщо їх загальна сума буде вище вказаного ліміту. 
● Операції здійснені не в торгових точках розташованих на території проведення Акції.   

 

 

2.1.2. За умови виконання Учасником вимог п. 2.1.1. працівник на точці продажу, в якій Учасник акції 

здійснив покупку, надасть Учаснику можливість витягнути одну скретч-картку з ємкості, 

розташованої на точці.   

 

Один чек, що відповідає вимогам цієї Акції надає право дістати одну скретч-картку. Тип Заохочення,  

яке може отримати Учасник вказано на скретч-картці. Механіка акції виключає можливість наявності 

скретч-карт, що вказуватимуть Заохочення, яких не буде в наявності.  

 

Один учасник акції може здійснити дії вказані в п. 2.1.1 .та 2.1.2. цих правил необмежену кількість 

разів, та отримати право на отримання необмеженої кількості подарунків.  

 

 

3. Заохочення Акції та порядок його отримання. 

3.1. Заохоченнями Акції є –  

Стікер-паки Visa з олімпійською символікою, всього 3000 (три тисячі) одиниць; 

Гігієнічна помада з олімпійською символікою, всього 500 (п’ятсот) одиниць; 
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Брендовані шкарпетки Visa з олімпійською символікою, всього 200 (двісті) одиниць; 

Брендована шапка Visa з олімпійською символікою, всього 150 (сто п’ятдесят) одиниць; 

Брендоване худі Visa з олімпійською символікою, всього 150 (сто п’ятдесят) одиниць; 

Брендований термос Visa з олімпійською символікою, всього 100 (сто) одиниць; 

Брендований баф (снуд) Visa з олімпійською символікою, всього 100 (сто) одиниць. 

Брендований наплічник (рюкзак) Visa з олімпійською символікою, всього 50 (п’ятдесят) одиниць. 

 

Кількість заохочень обмежена та становить кількість вказану вище.  

 

3.2. Заохочення надається автоматично кожному часнику, який виконав вимоги цієї Акції, працівником 

точки продажу після здійснення Учасником дій вказаних в п. 2.1.1. -2.1.2. цих Правил. Доставка заохочень 

не здійснюється. У випадку відмови учасника отримати заохочення в точці продажу, вважається, що такий 

Учасник відмовився від отримання Заохочення.  

 

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

обміну та поверненню не підлягає.  

3.4. Організатор не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень 

Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим 

Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.  

3.5. Відповідальність Організатора обмежується вартістю Заохочень.  

3.6. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені 

(можуть бути зазначені) на Офіційній сторінці та/або у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись 

про Акцію, може відрізнятись від реальних та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника. 

3.7. Право на участь у отриманні Заохочень мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно 

до ст. 2 цих Правил.   

 

4. Обмеження 

4.1. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення 

чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Організатора. 

4.2. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. 

Не допускаються будь-які дії, транзакції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або 

право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави. Учасник не може 

поступитися своїм правом на отримання Заохочення іншій особі.   

4.3. Організатор/Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), у 

тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у 

законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, 

введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця 

обставини. 

 

5. Додаткові умови: 

5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочення здійснюється 

шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці. 

5.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 

спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор 

Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

5.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках 

цих Правил.  

5.4. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного 

законодавства України. 

5.5. Компанія Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в 

проведенні розіграшів, визначенні Переможців, а також врученні Заохочень, і не несуть відповідальності 

за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за 

претензіями Учасників. 

 


