ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Перетворити шопінг на задоволення – безцінно»
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп СА» в Україні (надалі – Замовник),
розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4, офіс 404-А.
1.2. Партнером та Виконавцем Акції є ТОВ «МАЙДЮТІФРІ» (надалі – «Партнер/Виконавець»), розташоване
за адресою: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 2-А, офіс 401-402.
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1. В Акції беруть участь держателі преміальних карток Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum
Mastercard®, World Elite Mastercard®, World Black Edition Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard®
(надалі – Картки), емітованих банками України та іноземними банками, активованих до початку та/або в
Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.2. цих Правил).
3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Акція проводиться в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free в міжнародних аеропортах:
«Київ» (02000, Україна, м. Київ, вул. Медова, 2, аеропорт "Київ"), «Бориспіль» (08307, Україна, Київська обл.,
м.Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», термінал Д), «Одеса» (65054, Україна, м. Одеса, аеропорт ЦА).
3.2. Період проведення Акції з 05 серпня 2016 року по 31 грудня 2017 року включно (далі по тексту – «Період
проведення Акції»).
4.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua (надалі –
«Сайт»).
5.1. Для участі в Акції необхідно:

5.

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1.1. протягом Періоду проведення Акції здійснити оформлення замовлення товарів на сайті
www.mydutyfree.net або через мобільній додаток MyDutyFree;
Увага! Замовити товари на сайті www.mydutyfree.net або через мобільній додаток MyDutyFree потрібно не
пізніше як за одну годину до вильоту.
5.1.2. при оформленні замовлення ввести спеціальний промокод MCPREMIUM у полі «ВАШ ПРОМОКОД»;
під час отримання замовлення здійснити оплату за допомогою Картки Gold Mastercard®, World Mastercard®,
Platinum Mastercard®, World Elite Mastercard®, World Black Edition Mastercard® на стійці MyDutyFree в магазинах
безмитної торгівлі DutyFree в міжнародномих аеропортах «Київ» (02000, Україна, м. Київ, вул. Медова, 2, аеропорт
"Київ"), «Бориспіль» (08307, Україна, Київська обл., м.Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», термінал Д), або «Одеса»
(65054, Україна, м. Одеса, аеропорт ЦА) та миттєво отримати знижку в розмірі 15 % (надалі – Заохочення Акції).
5.2. Не відповідають умовам Акції:
5.2.1. транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «05» серпня 2016 року та після «23» годин
«59» хвилин «31» грудня 2017 року за київським часом;
5.2.2. операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім преміальних карток Gold
Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Elite Mastercard®, World Black Edition Mastercard®,
емітованих банками України та емітованих іноземними банками.
5.4. Виконавець/Замовник узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції в
разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту
умисного порушення Учасником Акції цих Правил.
5.5. Замовник має право на внесення змін до даних Правил.
6. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1.
Фонд Заохочень Акції складається з:
- Знижки в розмірі 15 (п'ятнадцять) % від суми здійсненої покупки товарів у магазинах безмитної торгівлі
Duty Free в міжнародномих аеропортах «Київ» (02000, Україна, м. Київ, вул. Медова, 2, аеропорт "Київ"),
«Бориспіль» (08307, Україна, Київська обл., м.Бориспіль-7, аеропорт «Бориспіль», термінал Д), або «Одеса»
(65054, Україна, м. Одеса, аеропорт ЦА).
Знижкою є процентна ставка, на яку знижується сума покупки товарів у магазинах безмитної торгівлі DutyFree,
що купуються, тільки при оплаті Карткою Gold Mastercard®, World Mastercard®, Platinum Mastercard®, World Elite

Mastercard®, World Black Edition Mastercard®.
Знижка не сумується з іншими знижками. Знижка не діє на спеціальні пропозиції* та на певні товари**.
*Спеціальні пропозиції – це товари, які вибирає магазин безмитної торгівлі DutyFree щомісяця та на які
діє спеціальна знижка магазину в розмірі до 30 %. Перелік спеціальних пропозицій може змінюватись.
**Певні товари – це товари, на які не поширюється знижка, а саме: будь-яка продукція під ТМ Chanel,
Elizabeth Arden, Antonio Banderas. Парфуми ТМ Davidoff Cool Water, Davidoff Cool Water Women, Moschino
Funny, Paco Rabanne Paco, Versace Woman, Versace Jeans Blue, Versace Jeans Red.
6.2. Заохочення Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати
ознак рекламного чи комерційного замовлення.
6.3. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або
включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити
вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Виконавець/Замовник або залучені ними
треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 4 цих Правил.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими
офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова
Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника
Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на
одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
7.2.
У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому
рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.3. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції з причин, незалежних
від Виконавця або Замовника, Заохочень Акції.
7.4. Виконавець і Замовник не несуть відповідальності за:- неотримання Переможцем Акції Заохочень Акції з
вини самого Переможця Акції;
- за відмову Переможця Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних
невідповідностей.
7.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести
листування з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що
стосуються умов проведення чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
7.6.
Замовник Акції має право внести зміни до умов даних Правил шляхом розміщення нової редакції правил
на сайті www.mastercard.ua

