
Офіційні правила рекламної акції 

«Платіть смартфоном з Masterсard® – отримуйте десерт» 

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

 

1. ОРГАНІЗАТОР, ВИКОНАВЕЦЬ І ПАРТНЕР АКЦІЇ 
1.1. Організатор Акції – ТОВ «САЛАТЕЙРА» (код ЄДРПОУ 38150180), яке розташоване за адресою: 

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 33-Б, нежиле приміщення 27 (далі – «Організатор»). 

1.2. Партнер Акції – Представництво Masterсard Europe SA в Україні (далі – «Партнер»), яке 

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

1.3. Участь в Акції є безкоштовною: Партнер та Організатор Акції не отримують винагороду від 

Учасників за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або 

конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. 

 

2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
2.1. Акція проводиться в період з 15 листопада 2018 року по 31 грудня 2018 року включно (далі – «Акційний період», 

«Період Акції», «Період проведення Акції») в кафе Товариства з обмеженою відповідальністю  «САЛАТЕЙРА» - 

«Salateira» (далі – «Місце проведення Акції»). 

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
3.1. Учасниками Акції (далі – «Учасники») можуть бути громадяни України, яким на момент 

проведення Акції виповнилося 18 років, та які в період Акції сплачують за товари й послуги в Місці проведення 

Акції банківськими картками міжнародної платіжної системи Masterсard® (далі – «Картки») за допомогою 

NFC-гаманця в смартфоні, що підтримує функцію NFC та/або смарт-годинник Apple Watch, та/або Garmin (далі 

– «Транзакція») та які виконали Правила цієї Акції. Детальний перелік пристроїв, які підтримують NFC-оплати 

й більше про оплати смартфоном – на сайті www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/features-benefits/mobile-

payments.html 

3.2. Обмеження щодо участі в Акції Партнер та/або Організатор Акції може змінити за умови 

інформування про ці зміни на офіційному веб-сайті www.mastercard.ua 

 

4. УМОВИ Й МЕХАНІКА АКЦІЇ 
4.1. У разі придбання протягом періоду Акції будь-якої продукції на суму не менш ніж 150 гривень з 

ПДВ одним чеком з використанням Картки в Місцях проведення Акції, особа, яка здійснила Транзакцію, 

отримує можливість придбати десерт із запропонованого асортименту (далі – «Десерт») за акційною ціною 

1,00 грн з ПДВ за Десерт. 

4.2. Заміна Десерту грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається, не підлягає 

обміну й поверненню. 

4.3. Організатор і Партнер залишають за собою право відмовляти у видачі Десертів Учасникам Акції в 

таких випадках: 

4.3.1. Якщо споживач придбав продукцію в інший період, ніж акційний, або в місцях продажу, що не 

належать до місць проведення Акції згідно з п. 2.1. цих Правил; 

4.3.2. Якщо Учасник порушив будь-які положення цих Правил Акції, а також в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством України. Водночас такий Учасник не має права на одержання від 

Організатора та/або Партнера Акції будь-якої компенсації, у т. ч. грошової. 

4.3.3. У разі вичерпання ліміту Фонду Подарунків Акції. 

4.4. Організатор Акції залишає за собою право змінювати Правила, в тому числі Місця проведення 

Акції та період проведення Акції. 

4.5. Організатор і Партнер Акції не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, 

таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які воєнні дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, інші 

непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

 

 

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

5.1. Центр підтримки клієнтів: +38 044 227 43 44. Дзвінки з усіх телефонів у межах України – згідно з 

тарифами, встановленими операторами. 

5.2. Інформування про Акцію – на сайті www.mastercard.ua 

 


