Офіційні правила проведення акції
“Квест: Завжди на зв’язку”
(надалі за текстом – Правила Акції̈)
1. Основні положення
ВИЗНАЧЕННЯ:
1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції “Квест: Завжди на зв’язку”
(далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.
1.2. Організатор Акції – Організатором та Виконавцем Акції ТОВ “Універсальний Дата
Центр”, з місцезнаходженням: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45а
1.3. Сайт Акції – інтернет-сайт iPay.ua за адресою в Інтернет: https://www.ipay.ua

2. Період проведення Акції
2.1. Загальний термін проведення Акції. Акція триває з 09 серпня 2021 року з 16:00 (за
київським часом) до 08 вересня 2021 року включно (надалі – Строк проведення Акції).
2.2. Акція діє на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово
окупованої території.
2.3. Розіграш призів відбудеться: 10 вересня 2021 року о 15:00.
3. Учасники акції
3.1. В Акції може взяти участь:
3.2. Участь в Акції мають право брати фізичні особи – громадяни України, резиденти,
яким станом на 09.08.2021 року виповнилося 18 років (надалі – Учасники Акції), за
умови виконання ними Правил участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил.

4. Загальні умови проведення та участі в Акції
4.1. Учасниками акції можуть стати будь-які повнолітні, дієздатні фізичні особи –
громадяни України, які зареєструвалися в особистому кабінеті та являються
користувачами сайту https://www.ipay.ua
4.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції особі, яка відповідає вимогам пп 4.1 цих
Правил, необхідно виконати завдання Акції:
● Зареєструватись і/або увійти до особистого кабінету iPay.ua на сайті
https://www.ipay.ua;
● Перейти в розділ особистого кабінету “iPay+”.
4.1.2. Виконати перелік завдань:
● “Створити шаблон будь-якої послуги оплати інтернету або мобільного” в
особистому кабінеті в розділі “Мої шаблони”;
● “Заплатити за інтернет”;
● “Поповнити мобільний на суму від 120 гривень”.
4.2. Завдання Акції можна виконувати в довільному порядку.
4.3. Визначення статусу виконання завдань Акції:
● “Створити шаблон будь-якої послуги оплати інтернету або мобільного” завдання вважається виконаним, якщо на період проведення Акції в Учасника
Акції існує хоча б один активний шаблон платежу з категорії “Мобільний зв’язок”
або “Інтернет”. Якщо шаблон було видалено і в Учасника Акції відсутній хоча б

один активний шаблон платежу з категорії “Мобільний зв’язок” або “Інтернет”, то
завдання вважається не виконаним.
● “Заплатити за інтернет” – завдання вважається виконаним, якщо в період
проведення Акції Учасника Акції здійснив хоча б одну успішну оплату послуги,
що відноситься до категорії “Інтернет”.
● “Поповнити мобільний на суму від 120 грн” - завдання вважається виконаним,
якщо в період дії Акції Учасник Акції учасник здійснив хоча б одну успішну
оплату послуги, що відноситься до категорії “Мобільний зв’язок” на суму більшу
або рівну 120 грн.
4.4. Не можуть брати участь в Акції:
4.4.1. особи, які не відповідають вимогам п. 4.1 цих Правил;
4.4.2. особи, які скористалися сервісом iPay.ua, які не відповідають вимогам п.2.1 цих
Правил;
4.5. Кожен Учасник Акції має змогу прийняти участь в розіграші призів, за умови
виконання всіх завдань Акції до моменту завершення дії Акції.
4.6. 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 в множині – Призи, а в однині – Приз) включає
в себе подарунки від ТОВ “Універсальний Дата Центр” за виконані завдання Акції в
розділі “iPay+” в особистому кабінеті на сайті www.ipay.ua, вказані в п.4,
5.2. Фонд призів Акції:
• смартфон SAMSUNG Galaxy A72 8/256GB Black - 1 шт.
• навушники SAMSUNG Galaxy Buds Pro Black - 3 шт.
• універсальна мобільна батарея Xiaomi Mi Wireless 10000 mAh безпровідна - 10
шт.
6. Розіграш Призів
6.1. Розіграш Призів проводиться серед Учасників Акції, що на момент завершення
Акції виконали всі завдання Акції зазначені в п. 4.1.2 та відповідають вимогам
зазначеним в п. 4.1.1 та п.4.3.
6.2. Розіграш Призів відбувається у строки, які вказані у п. 2.3. умов Акції, шляхом
випадкового голосування на веб-сайті random.org.
6.3. Учасник Акції, який був визначений переможцем Акції (надалі – Переможець)
повинен отримати Приз не пізніше: 30 вересня 2021 року.
6.4. Отримання Призу відбувається за наявності у Переможця скан-копії паспорту та
ідентифікаційного коду.
6.5. 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. Повторно Приз, який не було отримано Переможцем, не розігрується.
7. Порядок і спосіб інформування про правила Акції
7.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних
Правил Акції на Інтернет-сайті https://www.ipay.ua

Додаткова інформація щодо Правил Акції надається протягом усього Періоду Акції пп.
2.1. за телефоном гарячої лінії Виконавця 0 800 60-11-60.
7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього
Строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх
затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування
про Правила. Такі зміни та 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 приймається Виконавцем.
8.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує Організатору та Виконавцю
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 данні, обробка яких не заборонена законом,
в тому числі, 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 (в 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 (в
т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих,
аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації,
повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та
способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Організатором.

