Офіційні правила та умови акції
«СМАРТ-пропозиції від АЛЛО у Програмі винагород Mastercard»
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1.
Визначення, наведені в Правилах Акції:
1.1. «Бали» – бали, які Учасники Програми винагород накопичують в рамках її проведення, та за
відповідну кількість яких мають змогу придбати одну чи більше одиниць акційної продукції з використанням
зареєстрованої у Програмі Картки та автоматично стати учасниками цієї Акції.
1.2. «Акція» – ця Акція, яка проходить в рамках Програми винагород Замовника, визначення якого
наведено нижче в даних Правилах.
1.3. «Учасник Програми винагород» (в усіх відмінках) – держатель Картки Mastercard®,
зареєстрований для участі в Програмі винагород Замовника на підставі своєї згоди.
1.4. «Учасник Акції» (в усіх відмінках) – дієздатна фізична особа, яка є Учасником Програми винагород
та замовила за накопичені бали одну Спеціальну пропозицію із каталогу винагород, на момент участі в Акції
виповнилося 18 років, має документ, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника
податків, та виконала усі умови Правил. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних
осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та/ або Виконавець Акції не
зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
- особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;
- особи, які не виконали умови цих Правил.
1.5. «Правила» – ці правила Акції, разом з будь-якими можливими змінами та доповненнями,
затвердженими Замовником та опублікованими у встановленому цими Правилами порядку.
1.6. «Сайт Акції» – Інтернет-сайт Акції за адресою: http://rewards.mastercard.ua/.
1.7. «Програма винагород», «Програма» – програма лояльності на основі балів, що нараховуються за
розрахунки Карткою Учасника Акції, організована Masterсard, в якій Учасники зареєструвалися шляхом
надання згоди на участь в Програмі.
1.8. «Каталог винагород» – каталог, що містить перелік Винагород, доступних за Програмою, доступ до
яких відбувається через сайт Програми за адресою: http://rewards.mastercard.ua/.
1.9.
«Картка Mastercard®» – це зареєстрована у Програмі банківська картка на території України під
торговою маркою Mastercard, з логотипом та голограмою Mastercard International або будь-якої компанії цієї
групи, з функціями, пов’язаними з цією торговельною маркою.
1.10. «Держатель картки Mastercard®» – це фізична або юридична особа, що володіє або уповноважена
використовувати Картку Mastercard® та якій видано Картку Mastercard та / або PIN для ініціювання операцій
1.11. «Спеціальна пропозиція» – перелік подарунків, який визначений у п. 4.1 даних Правил та
доступний для замовлення Учасником Програми винагород у Період проведення даної Акції. Кількість
Спеціальних пропозицій обмежена та визначається Замовником.
2.
Замовник, Виконавець, Партнер Акції, місце та строки проведення Акції
2.1. Замовником Акції є Представництво “МастерКард Юроп СА” в Україні (надалі – Замовник), яке
знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.
2.2. Виконавцем акції є ТОВ “Проспектс Україна” “Prospects Ukraine” (надалі – «Виконавець»).
Місцезнаходження Виконавця: м. Київ, пров. Бехтеревський 4В.
2.3. Партнером Акції є ТОВ «АЛЛО»
(надалі – «Партнер»). Місцезнаходження Партнера:
м. Дніпро, вул. Барикадна, 15.
2.4. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, міста
Севастополя та зони проведення ООС, починаючи з 01 жовтня 2019 р. до 30 листопада 2019 р. включно (далі
по тексту – «Період проведення Акції»).
3. Порядок та умови участі в Акції
3.1. Участь в Акції означає повну згоду Учасника Акції з усіма умовами цієї Акції.
3.2. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно чітко дотримуватися таких умов даної Акції: у Період
проведення Акції Учасник Акції має право замовити з Каталогу винагород будь-яку Спеціальну пропозицію
на кожну зареєстровану у Програмі Картку Mastercard® та зазначити свій номер мобільного телефону у формі
замовлення.
3.3. Учасники Акції можуть додатково ознайомитися з умовами Акції на Сайті Акції та отримати
відповіді на будь-які запитання стосовно Акції за телефоном Гарячої лінії для Учасників Акції:
0-800-30-11-20 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних – згідно з тарифами

мобільного оператора). Лінії працюють в період проведення Акції щодня (окрім державних свят) з 09:00 до
21:00.
3.4. Замовник та/або Виконавець та/або Партнер не вступають у будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками Акції. Замовник та/або Виконавець та/або Партнер не беруть на себе
відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
4. Фонд заохочень Акції
4.1. Спеціальні пропозиції, які Учасник Програми винагород має право замовити :
Кількість
Вартість
№
подарунків
одиниці
Спеціальна пропозиція (подарунок)
з/п
(шт.)
подарунка
у балах
Рюкзак Mi Casual Daypack
3 675,00
35
1.

Тип
доставки
подарунків
Нова пошта

2.

Рюкзак Mi City Sling Bag

35

4 435,00

Нова пошта

3.

Лампа Mi LED Smart Bulb (White and Color)

35

5 240,00

Нова пошта

4.

Рюкзак Xiaomi Mi Classic business backpack

30

6 875,00

Нова пошта

5.

Сумка-рюкзак Хiаоmi Mi minimalist urban

35

7 960,00

Нова пошта

6.

Рюкзак Xiaomi Mi minimalist urban Backpack

35

7 995,00

Нова пошта

7.

Ваги Mi Body Composition Scale

25

9 220,00

Нова пошта

8.

IP Камера Mi Home Security Camera 360 1080P

25

10 100,00

Нова пошта

9.

Світлодіодна стрічка Yeelight Lightstrip Plus

35

10 380,00

Нова пошта

10.

Електрична зубна щітка MiJia Electric Toothbrush

35

10 585,00

Нова пошта

11.

Фен Soocas H3S Electric Hair Dryer White/Silver

35

10 585,00

Нова пошта

12.

Електробритва MiJia Portable shaver Black

20

12 740,00

Нова пошта

13.

Електробритва Xiaomi Mijia Electric Shaver Black

25

13 050,00

Нова пошта

14.

Електрочайник MiJia Smart Home Kettle

35

13 825,00

Нова пошта

15.

Фiтнес-браслет Honor Band4 black

15

15 175,00

Нова пошта

16.

Валіза RunMi 90 Points suitcase 20"

30

20 300,00

Нова пошта

17.

Валіза Mi Kids Luggage

30

21 980,00

Нова пошта

18.

Набір датчиків Mi Smart Sensor SET

20

25 085,00

Нова пошта

19.

Стельовий світильник Mi LED Ceiling Light

35

25 235,00

Нова пошта

20.

Конструктор Mi Robot Builder (Rover)

25

27 110,00

Нова пошта

21.

Електробритва Philips S7940/16

20

52 630,00

Нова пошта

22.

Очищувач повітря Xiaomi Mi Air Purifier Pro

25

61 045,00

Кур’єр Нової
пошти

23.

Електрична зубна щітка Philips HX9924/27

35

88 815,00

Кур’єр Нової
пошти

24.

Робот-пилосос Ecovacs DEEBOT 710

20

133 185,00

Кур’єр Нової
пошти

25.

Робот-пилосос Xiaomi Mi RoboRock S50 Sweep
One Vacuum Cleaner

15

144 680,00

Кур’єр Нової
пошти

26.

Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro

15

492 060,00

Кур’єр Нової
пошти

Після закінчення Спеціальних пропозицій, Акція вважається завершеною, навіть, якщо вони закінчились до
спливу Періоду проведення Акції, визначеного в п.2.4. цих Правил.
4.2. Фонд заохочень Акції визначається відповідно до п.4.1 даних Правил. Відповідальність
Виконавця/Замовника/Партнера обмежується кількістю Фонду заохочень Акції, передбаченого цими
Правилами.
4.3. Виконавець/Замовник/Партнер не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання
подарунків після їх одержання Учасниками Акції, в тому числі, але не виключно, неможливістю скористатися
ними з будь-яких причин, а також за можливі наслідки їх використання.
4.4. На наступний робочий день після замовлення Учасником Акції Спеціальної пропозиції, Виконавець
зв’язується з таким Учасником Акції за вказаним при замовленні номером телефону для актуалізації
інформації щодо доставки замовленої Спеціальної пропозиції. Спеціальну пропозицію Учасник Акції отримує
шляхом відправлення Виконавцем на відділення Нової Пошти або кур’єром Нової пошти.
4.5. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати подарунок з причин, які не залежать від
Виконавця/Замовника/Партнера, Виконавець/Замовник/Партнер не сплачують такому Учаснику Акції жодних
компенсацій, в тому числі грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання подарунка.
4.6. У випадку відмови Учасника Акції від отримання подарунка з будь-яких причин вважається, що він
відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права
вимагати від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент подарунка не
видається.
4.7. Заміна подарунка будь-яким іншим не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає.
При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої
компенсації. Учасник Акції не може передавати право на отримання подарунка іншим особам.
4.8. Зобов’язання з оподаткування вартості подарунка забезпечується Виконавцем відповідно до
чинного законодавства України.
5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції
з даними Правилами. 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 подарунка,
при цьому така особа не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця та/або залучених ними
третіх осіб будь-якої компенсації.
5.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції
повідомляється:
5.2.1. володільцем персональних даних Учасників Акції є Виконавець;
5.2.2. персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського
обліку;
5.2.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 5.2.2 цих Правил, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний
номер облікової картки платника податків, адреса реєстрації;
5.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
5.2.5. розпорядником персональних даних Учасників Акції є Замовник, йому надаються всі права та
покладаються всі обов’язки, передбачені Законом;
5.2.6. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення їм
можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 5.2.2 цих Правил. Окрім того,
передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб’єкта персональних даних або
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних
даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини;

5.2.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом
Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені Виконавцем у зв’язку із закінченням строку
зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом терміну,
передбаченого законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 5.2.2 цих Правих, після чого
вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
5.2.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, письмово
надіславши Замовнику запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на
участь в Акції/отримання подарунків;
5.2.9. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист
персональних даних».
5.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції надає згоду Виконавцю на обробку його
персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані у п. 5.2 цих Правил.
5.4. Замовник/Виконавець/Партнер Акції не несе відповідальності у разі настання обставин
непереборної сили, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади,
суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Замовника/Виконавця Акції обставини.
5.5. Учасники Акції мають право на отримання подарунка тільки у випадку, якщо вони дотримувалися
всіх вимог цих Правил.
5.6. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється в порядку, передбаченому п. 3.3 даних
Правил.
5.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань,
не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Акції відповідно до вимог
чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.8. Виконавець/Замовник/Партнер не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції
подарунка з причин, незалежних від Виконавця, Замовника, Партнера.
5.9. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним подарунка будь-які претензії Учасника Акції з
цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Виконавцем/Партнером.
5.10. Учасник Акції отримує подарунок відповідно до умов цих Правил лише після виконання всіх умов
цих Правил.
5.11. Виконавець, Замовник та Партнер не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції
подарунка з вини самого Учасника Акції.
5.12. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник та/або Партнер не
зобов’язані листуватися з Учасниками Акції і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що
стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних аспектів даної Акції.
5.13. Замовник Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції
правил на Сайті Акції.
5.14. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

