
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

проведення рекламної акції «Знижка від Mastercard» 

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

Партнером Акції є Mastercard Europe CA, адреса: Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Бельгія. 

 

Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», адреса: 03148, м. Київ, просп. Леся Курбаса, 2г, код ЄДРПОУ: 39010283. 

1. Термінологія Акції. Загальні умови 

1.1. У цих Правилах використано такі терміни й визначення:  

Рекламна акція «Знижка від Mastercard» або «Акція» – рекламний захід, спрямований на 

привернення уваги необмеженого кола осіб до мобільного додатка «Parking.Ua» та збільшення 

кількості активних користувачів додатка «Parking.Ua».  

Знижка – можливість отримати знижку 10 % за кожну успішну операцію з купівлі абонемента на 

паркування, здійснену за допомогою мобільного додатка «Parking.Ua» онлайн карткою Mastercard®, 

за умови виконання Учасником умов участі в Акції. 

Заохочення – Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого Учасники здобувають за 

умови виконання Правил Акції. 

Територія проведення Акції – територія України, за винятком тимчасово окупованої території 

відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-

VIII, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і фактичної можливості діяльності 

Організатора й Партнера, на зазначеній території, через глобальну мережу Інтернет, з урахуванням 

особливостей мережі Інтернет.  

Учасник Акції – особа, яка виконала всі необхідні дії для участі в Акції відповідно до Правил Акції.  

Мобільний додаток «Parking.Ua» – комп’ютерна програма «Мобільний додаток «Parking.Ua», 

права інтелектуальної власності на яку належать Організатору, за допомогою якої Учасник Акції 

може оплатити послуги паркування. 

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни й визначення, не визначені в п. 1.1. 

Правил. У цьому разі тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. Якщо 

нема однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил, слід керуватися його 

тлумаченням, визначеним: у першу чергу – законодавством України, і в подальшому – звичаями 

ділового обороту й науковою доктриною. 

2. Період проведення Акції  

2.1. Період проведення Акції: з 1 вересня 2020 р. по 31 жовтня 2020 р. (включно) (далі – «Період 

проведення Акції»). 

2.2. Організатор Акції має право на зміну Періоду проведення Акції, Території проведення Акції, 

умов Акції за умови оприлюднення таких змін у мобільному додатку «Parking.Ua», як з, так і без 

попереднього повідомлення про внесення відповідних змін.  

3. Заохочення Акції  

3.1. Заохоченням Акції є знижка на абонементи з паркування в розмірі 10 % від вартості 

абонемента за кожну успішну операцію з купівлі абонемента на паркування, здійснену за 

допомогою мобільного додатка «Parking.Ua» онлайн карткою Mastercard®, за умови виконання 

Учасником умов участі в Акції. 

3.2. Виконуючи Умови участі в Акції, Учасник погоджується з Правилами та зобов’язується їх 

виконувати. Невиконання Умов участі в Акції чи Правил унеможливлює участь в Акції. 

3.3. Заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора Акції та не підлягає 

накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами. 

4. Умови здобуття права на отримання Заохочення  

4.1. До участі в Акції допускаються фізичні особи, які є держателями платіжних карток 

Masterсard®, емітованих банками України, що наділені необхідним обсягом дієздатності. Щоб стати 

Учасником Акції, треба:  

4.1.1.  Бути зареєстрованим користувачем мобільного додатка «Parking.Ua». 

4.1.2. Протягом Періоду проведення Акції придбати місячний чи тримісячний абонемент на 

паркування з мобільного додатка «Parking.Ua». 

4.1.3. Оплатити вартість місячного чи тримісячного абонемента на паркування з мобільного 

додатка «Parking.Ua» онлайн із використанням картки Mastercard®, емітованої банками 

України.  



 

 

4.2. Організатор Акції має право відмовити Учаснику Акції в разі невиконання Учасником Акції 

умов Акції.  

5. Заключні положення  

5.1. Ці Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором Акції впродовж усього Періоду 

проведення Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо 

інше не буде передбачено змінами/доповненнями чинних Правил.  

5.2. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими 

Правилами Акції та свою повну й безумовну згоду з ними.  

5.3. Організатор, у тому числі за поданням Партнера Акції, має право відмовити в наданні 

Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка 

вчиняє шахрайські дії або дії, покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє 

іншим чином, порушуючи положення цих Правил. 

5.4. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції, Учасники можуть звертатись до 

служби підтримки Організатора за допомогою форми зворотного зв’язку або за телефоном 

067 260 48 48. 


