Умови використання
Ці умови поширюються на використання вами пропозиції «Знижка 50% цілий рік на
поїздки до/з аеропорту з Uber і Visa», наведеної нижче.
Визначення
Наступні слова та фрази мають значення, наведені поруч із ними:
● «Visa» означає [Visa International Service Association за адресою 900 Metro
Center Boulevard, Foster City, CA94404-2775]
● «Uber» означає Uber BV за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam,
Netherlands та / або додатки, веб-сайти, контент, продукти й сервіси Uber, що
дозволяють отримати доступ до замовлення послуг транспортування та/або
логістики з незалежними сторонніми постачальниками таких послуг.
● «Ви», «Вами» означає власника карти Visa, що відповідає вимогам, під якою
мається на увазі картка Visa Platinum або Visa Infinite, випущена в Україні.
● Будь ласка, ознайомтеся з умовами пропозиції, викладеними нижче, для
відповідності вимогам, що застосовуються до пропозиції.
● «Поїздки» означає поїздки, заброньовані за допомогою додатка Uber, до/з
міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) або міжнародного аеропорту
«Бориспіль» у Києві (за винятком поїздок, які бронюються з використанням
профілів «Сім'я» або «Бізнес»).
● «Знижка» означає спосіб оплати, за якого відповідна частина вартості
транспортування оплачується іншою стороною, а не Вами. Для уникнення
сумнівів, Компанія Uber не є постачальником послуги транспортування і не
вповноважена знижувати вартість транспортування від імені водіїв-партнерів.
Вимоги
Якщо наразі у вас немає облікового запису Uber, щоб скористатися пропозицією, для
початку вам потрібно виконати наступні кроки:
● Завантажте додаток Uber з Apple App Store (iPhone), Google Play (Android) або
Windows;
● Створіть обліковий запис Uber (необхідно прочитати та прийняти Умови
використання та Політику конфіденційності Uber); і
● Виберіть як спосіб оплати картку Visa Platinum/Visa Infinite.
● Додайте промокод «VISAPREMIUMUA» в меню «Оплата» – «Промокод».
Якщо у вас є обліковий запис Uber:
● Відкрийте додаток Uber;
● Додайте картку Visa Platinum/Visa Infinite у меню «Оплата»;
● Додайте промокод «VISAPREMIUMUA» в меню «Оплата» – «Промокод»;
● При замовленні поїздки змініть спосіб оплати за умовчанням на картку Visa
Platinum/Visa Infinite.
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Ці пропозиції застосовуються до використання додатка Uber для замовлення
транспорту. Вони не застосовуються до будь-якого іншого продукту Uber і не
можуть бути використані в поєднанні з будь-якою іншою пропозицією або акцією
Uber.
Пропозиція надає вам знижку 50% на 4 поїздки щомісяця до/з міжнародного
аеропорту «Київ» (Жуляни) або міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві,
Україна.
Пропозиція недійсна для поїздок, які оплачуються через AndroidPay, ApplePay,
SamsungPay
Поїздки зі знижкою повинні виконуватися в попередньо визначених місцях
міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) або міжнародного аеропорту
«Бориспіль» у Києві, Україна і за умови наявності водіїв-партнерів Uber.
Максимальний розмір знижки 50% на поїздки до/з вищезазначених аеропортів
складає 200 грн, якщо як спосіб оплати вказана картка Visa Platinum/Visa Infinite
і застосований промокод VISAPREMIUMUA. Вам не доведеться виконувати
будь-які інші дії, щоб отримати безкоштовну поїздку – знижка буде застосована
автоматично.
Поїздки зі знижкою повинні відповідати максимальному значенню, зазначеному
у відповідних умовах пропозиції. Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання
знижки на поїздку, але вартість вашої поїздки перевищує максимальну,
перевищена сума буде списана з вашої картки. Якщо вартість вашої поїздки
менша за максимальне значення, ви не зможете перенести будь-який
невикористаний залишок у наступну поїздку.
Знижка буде застосована тільки до 4 поїздок в обрані місця протягом місяця.
Наступні поїздки в аеропорт протягом цього місяця будуть стягуватися з вашої
картки, що відповідає вимогам, залежно від вартості поїздки.
Поїздки зі знижкою не можуть бути продані або передані, або іншим чином
обміняні на грошовий еквівалент.
Пропозиція дійсна до 1 березня 2019 р.
Visa може внести зміни в ці умови пропозиції або відкликати цю пропозицію в
будь-який час до 1 березня 2019 р., і в цьому випадку вам буде якомога раніше
надане сповіщення. Ви як і раніше зможете здійснювати будь-які поїздки зі
знижкою, на які ви маєте право, до скасування пропозиції або зміни цих умов
пропозиції, для всіх поїздок до 1 березня 2019 р.
Пропозиція дійсна лише для платіжних карток, емітованих українськими
банками.

Комунікація:
Як власник картки Visa будь-якого з банків-учасників, будь-які запити, які ви маєте
стосовно пропозиції, картки Visa або карткового рахунку, ви повинні направляти до
вашого банку.
Якщо у вас є запитання, що стосуються використання промокоду, Uber або
використання сервісу або додатка Uber, зверніться в службу підтримки Uber через
розділ підтримки в додатку Uber або за адресою https: /help.uber.com/.

Якщо ви вважаєте, що з вас списали невірну суму грошей за поїздку зі знижкою, на яку
ви мали право, зв'яжіться з Uber. Uber одноосібно відповідає за продукти та сервіси
Uber, і Visa не надає жодних консультацій, підтверджень чи гарантій щодо них. На
ваше використання додатка поширюються власні умови Uber.
У разі виникнення спору щодо прав власника картки на пропозиції, згадані в цьому
документі, або стосовно будь-якого іншого питання щодо цієї Кампанії, Visa на свій
власний і необмежений розсуд розгляне обставини та прийме рішення, яке є
остаточним і обов'язковим для власника картки у відношенні Кампанії.

