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ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ВИХІДНІ В ОДЕСІ» 

Терміни та визначення, що використані в Офіційних умовах проведення акції «ВИХІДНІ В ОДЕСІ» 

(надалі – Офіційні умови), мають такі значення: 

Акція – маркетингова акція «ВИХІДНІ В ОДЕСІ», що проводиться Організаторами на території 

України та в рамках якої Організатори надають можливість Клієнтам отримати Подарунок, за умови 

виконання дій/вимог Учасником, що визначені в даних Офіційних умовах; 

Клієнт – фізична особа, яка проживає на території України, досягла 18 років; 

Організатори - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 08135, 

Київська обл., с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16, Ліцензія Національного банку України на переказ 

коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року (далі - Організатор-

1) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «І-ТРЕВЕЛС», код за ЄДРПОУ 

35389109, місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 12, офіс 1 (далі - 

Організатор-2); 

Подарунок – сертифікат (в електронній формі), який надає право Переможцю отримати з 1 серпня 

2017 року по 30 вересеня 2017 року, включно, але за виключенням днів з 24 серпня 2017 року до 27 

серпня 2017 року, автобусну поїздку на двох (вік Переможця від 18 до 65 років) до/з Одеси та 

отримати право на проживання однієї доби в готелі міста Одеси (вибір готелю здійснюється 

Організатором-1), при цьому дата поїздки встановлюватиметься Переможцем в листі-згоді 

Організатору-1 на отримання Подарунку, за умови, що Переможець не менше ніж за 7 (сім) робочих 

днів повідомив Організаторів про обрану дату/дати поїздки. Організатором-2 при використанні 

Переможцем Подарунку сплачується (за двох) автобусні квитки (за маршрутом місто проживання 

Переможця в Україні  - місто Одеса - місто проживання Переможця в Україні, за умови наявності 

автобусного сполучення та наявності квитків для придбання на Сайті) та в день поїзди 

Організатором-1 сплачується ніч проживання Переможця в готелі міста Одеси (один номер на двох). 

Учасник – Клієнт, який на момент проведення Акції виконав вимоги, необхідні для участі в Акції, 

що вказані в даних Офіційних умовах; 

Переможець – Учасник Акції, який отримав право на отримання Подарунку, шляхом визначення 

Організатором-1 Переможця за допомогою випадкового вибору Генератором Випадкових чисел 

серед Учасників, що приймають участь в Рекламній Акції; 

Сайт – сайт Організатора-1 в мережі Інтернет за адресою http://bus.easypay.ua/; 

Строк дії Акції – період проведення Акції, що починається 22 червня 2017 року та триває до 20 

липня 2017 року (включно), при цьому на розсуд Організаторів період проведення Акції та дата 

оголошення результатів можуть бути змінені, але на строк не більше 5 (п’яти) календарних днів.  

1. Метою проведення Акції є заохочення фізичних осіб до придбання автобусних квитків через 

Організатора-2 шляхом ініціювання переказів коштів в оплату квитків за посередництвом 

Організатора-1. 

 

 



2. Для отримання статусу Учасника Клієнту потрібно протягом Строку дії Акції: 

2.1. здійснити купівлю будь-якого квитка на автобус через Орзанізатора-2, шляхом його 

безготівкової оплати на Сайті (відмінені операції брати участь у розіграші не будуть); 

2.2. зберегти електронну версію документа, що підтверджує придбання Учасником автобусного 

квитка через Сайт, протягом Строку дії Акції; 

2.3. отримати в електронній формі лист від одного із Організаторів про набуття статусу Учасника. 

3. Переможця Акції буде визначено Організатором-1 за допомогою генератора випадкових 

чисел http://www.random.org/. Участь Учасника у Акції припиняється після закінчення Строку дії 

Акції та визначення Переможця. 

4. Переможець визначається протягом 3 (трьох) робочих днів з дня закінчення Строку дії Акції. 

Подарунок не може бути обміняний Переможцем на грошовий еквівалент. 

5. Процедура вручення Подарунка: 

5.1. про результати визначення Переможця та про можливість отримання Подарунку Організатор-1 

повідомляє Переможця протягом трьох робочих днів після визначення Переможця за допомогою 

віддалених засобів електронного зв’язку, а саме – листом на електронну адресу Переможця, яка 

стала відома Організаторам при здійсненні переказу через Сайт; 

5.2. Переможець повинен протягом 7 (семи) робочих днів відповісти Організатору-1 про свою згоду 

отримати Подарунок, вказати свій контактний номер телефону для зв’язку з Організаторами та 

надіслати Організатору-1: 

- скановану копію чинного паспорту громадянина України; 

 - скановану копію документа, що підтверджує реєстрацію переможця в Державному реєстрі 

фізичних осіб-платників податків (ІПН); 

- фото (Print Screen/прінт скрін) Сайту з обраним Переможцем автобусним маршрутом поїздки до 

міста Одеси та датою поїздки; 

- інші документи на вимогу Організатора-1 (за необхідності); 

5.3. Переможець у разі виконання умов п. 5.2. Офіційних умов та отримання Організатором-1 усіх 

документів/даних Переможця отримує від Організатора-1 Подарунок на електронну адресу 

Переможця; 

5.4. У разі, якщо Переможець не направив відповідь та/або документ (-и) у встановлений 

Організатором-1 строк, Організатор-1 має право обрати нового Переможця, в порядку, 

передбаченому п. 3 даних Офіційних умов, при цьому попередній Переможець втрачає будь-яке 

право на отримання Подарунку та не може претендувати на його компенсацію, у тому числі, у 

грошовому еквіваленті; 

5.5. У випадку, якщо Переможець з будь-яких причин не може скористатися Подарунком особисто, 

такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, в т.ч. довіреній; 

5.6. Переможець не має право з будь-яких причин змінити дату використання Подарунку (змінити 

дату поїздки), а Організатор не несе відповідальності за не можливість використання Переможцем, 

в т.ч. його супутником (-цею), Подарунку за призначенням; 

 

6. Учасники Акції несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації Організаторам (в тому числі інформації щодо номерів телефонів та інших даних). 

7.  Загальні умови проведення Акції:  

http://www.random.org/


- Організатори мають право змінити умови Акції шляхом внесення змін до даних Офіційних 

умов, при цьому такі зміни та/або доповнення можливі у випадку їх затвердження Організаторами 

та оприлюднення на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення 

для Учасників на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до цих Офіційних умов; 

- Рішення Організаторів щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, 

розповсюджуються однаково на всіх Учасників;  

- Дані Офіційні умови розміщуються на Сайті; 

- Приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними 

умовами; 

- У всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатори та Учасники керуються 

чинним законодавством України; 

- Організатори не несуть відповідальності за не виконання (не своєчасне виконання) 

Учасниками Акції умов, передбачених даними Офіційними умовами; 

- Результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню; 

- Організатори не несуть відповідальності за втрату Клієнтом доступу до Сайту; 

- Організатори не несуть відповідальності, якщо Учасники не стежили за строками 

проведення Акції, не здійснювали купівлю квитків протягом Строку дії Акції та/або несвоєчасно 

оповіщені про умови Акції, а також у разі настання форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили, що зазвичай є перешкодою у користуванні мережею Інтернет, роботою банків-

емітентів карток, тощо); 

- Організатори не несуть відповідальності за отримання від Учасників неповних та/або 

некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних для проведення Акції та 

передачі/оформлення Подарунку; 

-  Транспортні та інші витрати Переможця, пов'язані з використанням Подарунку не 

компенсуються Організаторами; 

- Інформацію про умови Акції має можливість отримати будь-яка фізична особа 

зателефонувавши  на гарячу лінію Організатора-1 за номером 0 (44) 537 33 74 (вартість дзвінків 

становить вартість послуг Вашого оператора стільникового або іншого виду зв’язку, згідно тарифів 

встановлених операторами); 

- До участі в Акції не допускаються співробітники Організаторів. 

 


