
Офіційні умови проведення акції 

«Весняна підзарядка від iPay.ua» 

 

1. Організатор, територія та строки (тривалість) проведення Акції 

1.1. Організатором та / або Виконавцем Акції «Весняна підзарядка від iPay.ua» є Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр», 04080, Київ вул. Нижньоюрківська, буд. 

45а, Ідентифікаційний код юридичної особи 35962030. 

1.2. Організатор та / або Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції 

третіх осіб. 

1.3. Акція проводиться на території м Київ (Україна), (далі - Територія Акції) протягом усього строку 

проведення Акції. 

1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 15 квітня 2015 по 23 годин 59 хвилин 31 травня 2015 

включно за київським часом (далі - «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» або «Період 

проведення Акції»). 

 

2. Учасники Акції 

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, 

іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах (далі - «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і 

недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

2.2. Фізичні особи, які не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: 

працівники Організатора та Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, що беруть участь у 

підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого ступеня споріднення. 

3. Умови проведення Акції 

3.1.Для того щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. цих Умов, 

необхідно в Період Акції виконати сукупність наступних умов: 

Учасник акції протягом періоду проведення акції повинен здійснити online переказ з картки на 

картку за допомогою сервісу iPay.ua на сторінці www.ipay.ua/ua/p2p. 

3.2.Фонд Подарунків Акції 

Протягом терміну проведення акції відбудуться розіграші 520 поповнень рахунку мобільного 

телефону на загальну суму 60 000 грн всіх мобільних операторів України. 

Розігрується 130 поповнень рахунку мобільного телефону: 

100 поповнень на 50 грн, 20 поповнень на 100 грн і 10 поповнень на 300 грн. 

Дати проведення розіграшів: 22.04, 29.04, 13.05, 01.06. 

Номери транзакцій Переможців публікуються на сайті на наступний день після проведення 

розіграшів: 23.04, 30.04, 14.05, 02.06. 

Переможці визначаються шляхом випадкової вибірки номерів транзакцій online переказів, 

здійснених учасниками акції. Вибірка робиться за допомогою сервісу Random. 

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ акції: 

7-денний тур в Карпати буде розіграний 1 червня 2015 серед усіх учасників акції, які здійснили 

online переказ з картки на картку в період проведення акції. 

Переможець визначається шляхом випадкової вибірки номерів транзакцій online переказів, 

здійснених учасниками акції. Вибірка робиться за допомогою сервісу Random. 

Інформація про переможців Акції буде розміщена на сайті організатора http://www.ipay.ua/ і на 

офіційних сторінках Сервісу онлайн платежів iPay.ua https://www.facebook.com/iPay.ua і 

http://vk.com/ipayua 

3.4. Порядок вручення Премій 



Виплата Премій акції (поповнення рахунку мобільного телефону) проводиться протягом трьох днів 

після дати проведення розіграшу. 

Виплата Премій акції (поповнень рахунку мобільного телефону) проводиться на рахунок 

мобільного телефону Переможця - учасника акції, номер якого був вказаний при проведенні online 

переказу. 

Обмін Премій акції на грошовий еквівалент не проводиться. 

Під отриманням Премії акції мається на увазі її придбання за 1.00 грн з ПДВ. 

Порядок вручення Головного Призу 

Для отримання Головного Призу (7-денний тур в Карпати) необхідно протягом 10 робочих днів з 

моменту оголошення виграв номера транзакції написати заяву на отримання призу і переслати 

його електронним листом на email: marketing@ipay.ua. До заяви необхідно додати квитанцію з 

виграшним номером транзакції. Заяви про виграш в акції без квитанції не розглядаються. 

3.5. Організатор має право збільшити фонд Подарунків Акції. Таке збільшення здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 

3.6. Подарунки Акції, передбачені п. 3.2. Правил, у грошовому еквіваленті не видаються і обміну 

або поверненню не підлягають. 

3.7. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та терміни її проведення. 

 

4. Інші положення 

4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Правилами 

проведення Акції і свою повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, чинного 

законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається відмовою 

Учасника від участі в Акції. 

4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором дозволу на 

збір, зберігання, використання, обробку і поширення його персональних даних (прізвище, ім'я, по 

батькові, номер контактного телефону, адресу електронної пошти), які можуть бути розголошені в 

маркетингових / рекламних цілях у разі дотримання всіх Умов Акції відповідно до п. 3.1 цих Умов. 

4.3. У разі неоднозначного трактування офіційних умов програми проведення Акції або питань, не 

врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням 

вимог чинного законодавства. 

4.4. Організатор має право продовжити термін проведення Акції. 

4.5. Організатор має право змінити правила, завершити або призупинити дію Акції в будь-який час 

в силу обставин. Інформування Учасників Акції про Умови Акції відбувається шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційному Інтернет - сайті http://www.ipay.ua/ua. 

4.6. Звертаємо увагу, що згідно з п. 4.5. Організатор змінив умови п.3.2.: 

4.6.1. Фонд поповнення мобільного зменшений з 780 шт. до 520 шт. 

4.6.2. Дати проведення розіграшів змінені на 22.04, 29.04, 13.05, 01.06. Дати оповіщення 

переможців змінені на 23.04, 30.04, 14.05, 02.06. 

Служба підтримки iPay.ua - тел. 044 502-50-76, help@ipay.ua. 

http://www.ipay.ua/ua

