
 
 
 

Умови Акції  
 «Отримуй безкоштовні поїздки з Visa!» 

( редакція від 17 січня 2018) 
 

«З 20 листопада по 28 лютого 2018 року розраховуйтесь за проїзд у громадському транспорті 
у  м. Житомир картками з безконтактною технологією Visa – та отримуйте кожну другу 
поїздку безкоштовно.» 
 

1. Акція триває з 00 годин 00 хвилин 00 секунд 20 листопада 2017 до 23 години 59 хвилин 59 секунд 

28 лютого 2018 (далі – «Період Акції»). 

 

2. Акція проводиться у м. Житомир (далі – «Місце проведення Акції»). 

 

3. Організатором та виконавцем Акції є ТОВ «ББДО», адреса: 04070, м. Київ, вул. Петра 

Сагайдачного 25Б («Організатор»). 

Партнером Акції є компанія ВІЗА ІНТЕРНЕШНЛ СЕРВІС АСОСІЕЙШН (Visa International Service 

Association). Місцезнаходження: 900 Метро Сентер Бульвар, Фостер-Сіті, Каліфорнія, США. 

(«Партнер»). 

 

4. Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам цих Умов, є держателями платіжних засобів 

з безконтактною технологією Visa, емітованих будь-яким діючим банком та вчинили всі дії, 

встановлені цими Умовами для участі в Акції.  

 

Учасниками можуть бути дієздатні фізичні особи, які діють особисто, у власних інтересах. 

 

5. Механіка Акції. 

Для участі в Акції, Учасник повинен у Місці проведення Акції та протягом Періоду Акції 

безконтактно розрахуватись за проїзд у громадському транспорті з використанням 

безконтактної технології Visa (далі – «Поїздка»). 

 

Розрахуватись безконтактно можна за допомогою наступних видів платіжних засобів (надалі всі 
разом - «Картка(ки) з безконтактною технологією Visa»): 

• платіжної картки Visa payWave; 

• смартфону, на якому встановлено спеціальний платіжний додаток з цифровою карткою 
Visa; 

• будь-якого іншого платіжного інструменту (засобу) з безконтактною технологією Visa. 
 

 

При цьому, розрахунок за Поїздку Карткою з безконтактною технологією Visa можливий у всіх 

видах міського транспорту у Місці проведення Акції, обладнаного терміналами безготівкових 

розрахунків з позначкою безконтактної оплати. 



Безконтактний розрахунок за Проїзд однією Карткою є технічно можливим з інтервалом більше 10 

хвилин. 

 

6. Заохочення Акції. 

За умови виконання дій, необхідних для участі в Акції та дотримання цих Умов, кожна (2) друга та 

(4) четверта Поїздка, оплачена однією Карткою з безконтактною технологією Visa протягом 1 

(однієї) доби буде безкоштовною для Учасника, за умови, що (1) перша та (3) третя Поїздки були 

успішно оплачені тією самою Карткою з безконтактною технологією Visa.  

 

Під «безкоштовною» Поїздкою для цілей Акції розуміється, що Учасник після оплати Поїздки згідно 

цих Умов Акції отримає квиток, у якому буде зазначена стандартна вартість проїзду, однак з 

Учасника кошти за проїзд за таку поїздку списані не будуть. Будь-які додаткові збори чи комісії не 

стягуються.  

 

Період Акції, та кількість безкоштовних Поїздок та інші умови надання безкоштовних Поїздок 

можуть бути переглянуті Організатором. 

 

7. Інші положення. 

Щоб отримати Картку з безконтактною технологією Visa необхідно  звернутись до банків-партнерів 

Visa згідно з переліком:   

https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/featured-technologies/visa-contactless.html 

 

Беручи участь в Акції та виконуючи дії, необхідні для участі в Акції, Учасник безумовно 

погоджується з цими Умовами та зобов’язується їх дотримуватись. 

 

Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник бере на себе всі 

ризики відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції, отриманням та 

використанням Заохочень. 

 

Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі витрати, які вони несуть у зв’язку з участю в Акції. 

  

Беручи участь в Акції Учасники підтверджують що вони ознайомлені з Правилами користування 

міським громадським транспортом у Місці проведення Акції та зобов’язуються їх дотримуватись. 

 

Організатор своїм рішенням, на власний розсуд, може заборонити участь в Акції будь-якій особі, 

яка отримує неправомірну вигоду з процесу участі в Акції чи проведення Акції або ж діє з 

порушеннями цих Умов, діє деструктивним чином або діє з метою роздратування, образи, погрози 

чи завдавання занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з цією Акцією. 

 

Якщо з будь-якої причини якийсь етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, 

у т. ч., але не обмежуючись через причини, незалежні від Організатора або викликані зараженням 

комп’ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, 

несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, технічними 

https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with-visa/featured-technologies/visa-contactless.html


несправностями, навмисними недобросовісними діями Учасників або будь-якою 

неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, цілісність чи 

належне проведення Акції, Організатор своїм рішенням може, на свій розсуд, анулювати, 

зупинити, змінити умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які 

дії у рамках Акції. 

 

Організатор своїм рішенням має право відмовити в наданні Заохочень у випадку виявлення 

шахрайства, маніпуляцій, фальсифікацій, незаконних або недобросовісних дій під час Акції, 

використання заборонених програмних засобів або за наявності інших порушень цих Умов. 

Організатор своїм рішенням визначає наявність маніпуляцій, шахрайства, фальсифікації, 

недобросовісних дій та факт порушення цих Умов. 

 

Усі рішення Організатора з усіх питань в рамках Акції є остаточними та зміні чи оскарженню не  

підлягають. Учасники Акції, беручи участь в Акції, безумовно погоджуються з усіма рішеннями 

Організатора. 

 

Партнер та Організатор звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов’язань в рамках Акції, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин 

непереборної сили (форс-мажору), у тому числі, що сталися через: стихійні лиха, пожежі, повінь, 

військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни в законодавстві, оголошення про мобілізацію, 

введення воєнного чи надзвичайного стану, інші, непідвладні контролю з боку 

Партнера/Організатора  обставини. 

 

Партнер/ Організатор не несе відповідальність за неможливість визнання особи Учасником та/або 

неможливість отримання Заохочення чи неможливість використати Заохочення, що сталося не з 

його провини. 

 

Партнер/Організатор не несе відповідальність за дії/бездіяльність Учасника та за будь-які 

збитки/втрати/шкоду/додаткові витрати вчинені (завдані) Учасником та/або Учаснику під час 

використання Заохочення. 

 

Партнер/Організатор не несе відповідальність за якість надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту та міського електротранспорту, а також за можливі 

перерви/затримки/ перебої у їх наданні. 

 

Партнер, Visa Inc., та будь-які їх афілійовані особи не беруть участь в Акції та не несуть 

відповідальність за дотримання Організатором законодавства України та цих Умов, а також не 

відповідають на претензії Учасників Акції. Партнер не вступає у будь-які контакти з особами, які 

беруть участь в Акції, крім випадків, передбачених цими Умовами і чинним законодавством 

України. 

 

Умови Акції в повному обсязі для відкритого доступу розміщуються на інформаційному ресурсі 

Партнера за посиланням http://www.visa.com.ua 



 

Інформування Учасників про зміну цих Умов, про скасування Акції, про зміну умов Акції або про 

інші суттєві події, пов'язані з проведенням Акції, здійснюється через вказаний інформаційний 

ресурс. 

 

Додаткове інформування Учасників та відповіді на запитання можуть надаватись Організатором 

через засоби телефонного/Інтернет-зв’язку або електронною поштою.  

 

Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Періоду Акції. Такі 

зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на інформаційному 

ресурсі Партнера. 

 

Інформаційний супровід Акції здійснюється Організатором. Відповіді на запитання/зауваження чи 

пропозиції та інша інформація за відповідним запитом, що стосується Акції, надається 

Організатором з електронної адреси: visa.team@bbdo.ua  виключно в робочі дні з 10.30 по 18.00. 

 

У разі ситуацій та запитань, що не врегульовані цими Умовами, або таких, що допускають 

неоднозначне тлумачення цих Умов, остаточне рішення приймається Організатором. 
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