Офіційні правила
проведення акції «Знижка на паркування в Борисполі разом з Visa»
1. Терміни та загальні положення Правил
1.1 Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») акції «Знижка на паркування в Борисполі
разом з Visa» (надалі — «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції
безплатна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь
в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.
1.2 Територія проведення Акції: Акції проводиться на території аеропорту «Бориспіль», Київська
область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7, ДП МА «Бориспіль», паркінг (блок «Б»)
(режим роботи паркінгу — цілодобово та 7 днів на тиждень).
1.3 «Період проведення Акції»: Акція проводиться в період з 00:01 години 16 червня 2021 року до 23:59
години 31 травня 2021 року (включно) за Київським часом.
1.4 «Організатор Акції» та «Виконавець Акції»: ТОВ «Хавас Інгейдж Україна» (надалі —
«Організатор» та/або «Виконавець»). Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, б. 41, код
ЄДРПОУ:
3853655,
тел.
+380 (44) 451 84 33.
Представник:
Євген
Бортнійчук
(visapromo@havasengage.com.ua).
1.5 «Замовник» — «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн» (надалі — «Замовник»). Місцезнаходження:
США, 900 бульвар Метро Центер, Фостер Сіті, CA 94404 – 2775).
1.6 «Заохочення» — під заохоченням мається на увазі надання знижки 50% (але не більше 200,00 грн від
суми кожної транзакції) у разі оплати послуг паркування в аеропорту «Бориспіль» на паркінгу (блок «Б»)
(надалі — Паркінг) усім фізичним особам, власникам преміальних карт Visa, які скористаються послугою
паркування на Паркінгу і зроблять оплату зазначеної послуги картами Visa Platinum, Visa Signature,
Visa Infinite або Visa Platinum Business, емітованими будь-яким банком України.
1.7 «Учасники Акції» — фізичні особи — громадяни України, яким на момент проведення Акції вже
виповнилось 18 років), котрі є держателями карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa
Platinum Business, емітованих будь-яким банком України та активованих до початку або під час
проведення Акції, що повністю згодні з умовами Акції у порядку, вказаному в цих Правилах (надалі —
«Учасник» або «Учасники»).
1.8 Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції,
попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил та розміщення нової
версії Правил на Офіційній сторінці.
2. Учасники Акції
2.1 Учасник, беручи участь в цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмова
Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні
Заохочень. У разі порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх
інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
3. Порядок участі в Акції
3.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду
проведення Акції (передбаченого п. 1.3. цих Правил) виконати такі дії:
3.1.1. У період проведення акції, скористатися сервісом паркування автомобіля на парковці (блок «Б») в
Міжнародному аеропорту «Бориспіль», сплативши за послуги сервісу Карткою Visa Platinum,
Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business на фізичному носії у формі пластикової картки,
емітованої будь-яким банком України шляхом прикладання картки до платіжного термінала на касі
Паркінгу або шляхом прикладання такої Картки до платіжного термінала, встановленого на будь-якому
паркоматі, розташованому в межах парковки(оплата за послуги здійснюється за фактом надання послуги).
3.1.2 Для отримання Заохочення у вигляді знижки на сервіс паркування автомобіля на парковці (блок «Б»)
в Міжнародному аеропорту «Бориспіль», у розмірі 50% від вартості послуг (але не більше 200,00 грн від
суми кожної транзакції) Учасник Акції при оплаті послуги має здійснити оплату Карткою Visa Platinum,
Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business, емітованих будь-яким банком України буде надано
автоматично у разі виконання умов, вказаних у п. 3.1.1 цих Правил.
Один Учасник Акції може отримати необмежену кількість Заохочень за період проведення цієї Акції.

До участі в Акції допускаються лише оплати з фізично присутньою пластиковою картою на POSтерміналі. Будь-які способи безконтактної оплати до участі в акції не розглядаються та не зараховуються.
До участі в Акції не зараховуються операції, здійснені з платіжних карток, які випущені з наступними
банківськими ідентифікаційними номерами (перші шість
цифр на платіжній картці): 436323, 410232.
3.2 Можливі причини відмови у наданні знижки/здійсненні операції, вказаної вище:
3.2.1 Використання платіжних карток, які випущені з наступними банківськими ідентифікаційними
номерами (перші шість цифр на платіжній картці): 436323, 410232.
3.2.2 Учасник Акції виконує дії, передбачені п. 3.1.1, не на парковці (блок «Б») в Міжнародному аеропорту
«Бориспіль». Звертаємо увагу, що будь-які інші зони паркування на території аеропорту «Бориспіль»,
окрім визначеної в п. 1.2 цих Правил, не авторизовані в цій Акції.
3.2.2 Магнітна стрічка або чип на Картці Учасника акції пошкоджено, через що неможливо зчитати
Верифікаційним пристроєм для подальшої перевірки Картки.
3.2.3 Картка не бере участі в Акції: була випущена іншою платіжною системою; була випущена банком
за межами території України або не відповідає вимогам до Картки, встановлених у цих Правилах.
3.2.4 Строк дії Картки закінчився на момент надання послуги.
4. Заохочення Акції та порядок застосування Заохочення
4.1 Заохоченням цієї Акції є надання знижки 50% (але не більше 200,00 грн від суми кожної транзакції)
у разі оплати послуг паркування в Аеропорту «Бориспіль» на Паркінгу (блок «Б») всім фізичним особам,
власникам преміальних карт Visa, які скористаються послугою паркування на Паркінгу і зроблять оплату
зазначеної послуги картами Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business,
емітованими будь-яким банком України.
4.2 Заохочення надається (застосовується) автоматично у разі дотримання учасником Акції умов та вимог
цієї Акції.
4.3 Заміна заохочень Акції грошовим еквівалентом не допускається.
4.4 Відповідальність Організатора/Виконавця обмежується вартістю та кількістю заохочень Акції.
5. Додаткові умови
5.1 Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника Акції з
цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного
виконання цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції. Водночас така особа не має
права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
5.2 У випадку ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань
та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор.
5.3 Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється
шляхом розміщення Правил на сторінці visa.com.ua.
5.4 Організатор може змінити та/або доповнити ці Правила протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або
доповнення цих Правил та умов Акції можливі в разі їх затвердження й оприлюднення в тому самому
порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту оприлюднення на офіційній сторінці.
5.5 Виконавець/Організатор/Замовник звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форсмажор), зокрема: обставини поза зоною контролю Організатора/Виконавця, включаючи технічні збої;
брак зв’язку; перебої в роботі обладнання, банків, що обслуговують; стихійні лиха; пожежа; повінь;
військові дії будь-якого характеру; блокади; зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції
чи на території України; оголошення про мобілізацію; введення воєнного чи надзвичайного стану; інші
непідвладні контролю з боку Виконавця/Організатора обставини. Виконавець/Організатор/Замовник не
несуть відповідальності за фактичну якість послуг паркування, що надаються на парковці (блок «Б») в
Міжнародному аеропорту «Бориспіль».
5.6 Терміни, що вживаються у цих Правилах, стосуються суто Акції, що проводиться в рамках цих
Правил.
5.7 Усі питання, які прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного
законодавства України.
5.8 Замовник (Компанія Visa Inc.) і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в проведенні розіграшів,
визначенні Переможця/Переможців Акції та врученні Заохочення/Заохочень Акції і не несуть
відповідальності за дотримання Виконавцем/Організатором законодавства України та цих Правил, а
також не відповідають на претензії Учасників Акції.

