
Офіційні правила проведення акції 

«Осінній гаджетопад» 

(далі – «Правила Акції») 

 

1. Основні положення 

1.1. Офіційні правила (далі – «Правила») рекламної акції «Осінній гаджетопад» (далі – 

«Акція») визначають порядок та умови проведення Акції. 

1.2. Замовником Акції є Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (далі — 

Замовник), яке розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, 17/52, офіс 404а. 

1.3. Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «Універсальний Дата Центр», яке 

розташоване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45а. 

1.4. Сайт Акції – інтернет-сайт iPay.ua за адресою в Інтернеті: https://www.ipay.ua 

  

2. Період проведення Акції 

2.1. Загальний термін проведення Акції. Акція діє з 25 жовтня 2021 року з 12:00:00 (за 

київським часом) до 21 листопада 2021 року включно (далі – «Строк проведення Акції»). 

2.2. Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово 

окупованої території. 

2.3. Розіграш призів серед учасників, які виконали умови Акції п. 4, відбуватиметься 

щотижнево на офіційній сторінці iPay.ua в мережі Facebook у такі дати: 

02.11.2021 – відбудеться розіграш серед усіх платежів, здійснених у період з 25 жовтня 

по 31 жовтня. 

09.11.2021 – відбудеться розіграш серед усіх платежів, здійснених у період з 01 

листопада по 07 листопада. 

16.11.2021 – відбудеться розіграш серед усіх платежів, здійснених у період з 08 

листопада по 14 листопада. 

23.11.2021 – відбудеться розіграш серед усіх платежів, здійснених у період з 15 

листопада по 21 листопада. 
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3. Учасники Акції 

В Акції може взяти участь: 

3.1. Участь в Акції мають право брати фізичні особи – громадяни України, резиденти, 

яким станом на 25.10.2021 року виповнилося 18 років (далі – «Учасник»).  

3.2. Стати Учасником Акції можна за умови виконання Правил участі в Акції, що 

передбачені в розділі 4 цих Правил. 

4. Загальні умови проведення та участі в Акції 

4.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам п. 3.1. цих Правил, 

треба виконати умови Акції: 

● Cтворити обліковий запис (зареєструватися) або увійти в раніше створений 

обліковий запис на сайті iPay.ua: https://www.ipay.ua 

● Здійснити хоча б одну оплату будь-якої послуги, крім переказу з картки на картку, 

використовуючи платіжну картку Mastercard на сайті https://www.ipay.ua або в 

чат-боті Viber iPay.ua: https://chats.viber.com/ipayua, у період проведення Акції. 

● Серед усіх платежів, що були здійснені Учасниками протягом тижня, проводиться 

розіграш, де довільним чином вибирають три платежі-переможці. 

● Що більше платежів, то більше шансів на отримання Призу Акції. 

4.2. Під платежем мається на увазі успішна оплата банківською карткою Mastercard, 

емітованою банками на території України. 

4.3. Не можуть брати участь в Акції: 

4.3.1. Особи, які не відповідають вимогам п. 3 цих Правил; 

4.3.2. Особи, які скористалися сервісом iPay.ua, які не відповідають вимогам п. 4.1 цих 

Правил; 

4.4. Переможець Акції отримує приз тільки після того, як надасть копію паспорта та 

РНОКПП (ІПН). 

4.5. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції не отримує винагороду від 

Учасників за їх участь в Акції. 

5.Фонд призів Акції 

5.1. Фонд призів Акції (надалі за текстом у множині – «Призи», а в однині – «Приз») 

включає в себе Призи від iPay.ua при виконанні умов Акції, вказаних у п. 4.1. 

5.2. Фонд призів Акції: 

Усього за період Акції буде розіграно 20 Призів: 

● Телефон Xiaomi 11T Pro 8/256GB Meteorite Gray – 4 шт. 

● Робот-пилосос Mi Robot Vacuum-Mop Essential – 4 шт. 
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● фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC з можливістю безконтактних оплат – 12 шт. 

У кожному розіграші тижня, що вказані в п. 2.3., буде розіграно: 

● Телефон Xiaomi 11T Pro 8/256GB Meteorite Gray – 1 шт. 

● Робот-пилосос Mi Robot Vacuum-Mop Essential – 1 шт. 

● фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC з можливістю безконтактних оплат – 3 шт. 

 

6. Розіграш Призів 

6.1. Розіграш Призів відбувається в строки, які вказані в п. 2.3. умов Акції, на офіційній 

сторінці iPay.ua в мережі Facebook шляхом випадкової вибірки на вебсайті random.org 

6.2. Для отримання Призу Переможець Акції надає Організатору копію паспорта та 

РНОКПП (ІПН). 

6.3. При отриманні Призу Переможець підписує та передає Організатору «Акт на 

передачу Призу». 

6.4. Доставка Призу здійснюється за рахунок Організатора. 

6.5. Учасник Акції, який був визначений Переможцем Акції, повинен отримати Приз не 

пізніше ніж 31.12.2021. 

6.6. Організатор залишає за собою право змінити кількість Призів або включити в Акцію 

додаткові Призи, не передбачені Правилами Акції. 

6.6. Якщо Переможець не отримає Приз у встановлений строк, вважається, що він 

добровільно відмовився від нього. 

6.7. Учасник Акції може виграти тільки один Приз в тижневому розіграші. 

6.8. Повторно Приз, який не було отримано Переможцем, не розігрується. 

6.9. Заміна призів будь-яким іншим благом не допускається. Призи обміну й поверненню 

не підлягають. Організатор Акції̈ не несе відповідальності за неможливість отримати 

Приз Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не 

з вини Організатора. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг і 

компенсацій. 

 

7. Порядок і спосіб інформування про правила Акції 

7.1. Інформування про Правила Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних 

Правил Акції на інтернет-сайті https://www.ipay.ua 

Додаткова інформація про Правила Акції надається протягом усього Періоду Акції, 

зазначеного в п. 2.1., і за телефоном гарячої лінії Виконавця: 0 800 60 11 60. 



7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом усього 

Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх 

затвердження та оприлюднення в тому самому порядку, що визначений для 

інформування про Правила. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту їх 

оприлюднення. 

  

8. Інші умови 

8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду 

Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції Правил або відмова 

Учасника Акції від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від 

участі в Акції, при цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Виконавця 

будь-якої компенсації. 

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне 

рішення ухвалює Виконавець. 

8.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує Організатору та Замовнику надання 

своєї згоди як Учасника Акції на обробку та безкоштовне використання наданих ним 

персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, а також інші 

передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, зокрема, але 

не виключно, на передачу персональних даних Організатором третій особі з метою 

реалізації можливості здійснення обробки персональних даних у інших випадках. Беручи 

участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне 

використання Організатором Акції наданої інформації з маркетинговою та/чи будь-якою 

іншою метою, що не порушує чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі 

третім особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища, зображення 

Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 

метою, в т. ч., але не обмежуючись, на право публікації (у т. ч. його імені й зображення) 

в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю 

зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т. ч. реклами) тощо, без будь-

яких обмежень за часом і способом використання, і таке використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Організатором. 

 


