Офіційні правила рекламної акції «Обирай Visa Checkout – отримай приз»
1. Основні положення
1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Обирай Visa Checkout – отримай
приз» (далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.
1.2. Організатором та Виконавцем Акції є компанія ТОВ «Портмоне.сом», з місцезнаходженням:
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 18 А (далі - Виконавець або Організатор).
1.3. Партнером акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКАТЛОН УКРАЇНА».
1.4. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.
1.5. Сайт Акції – Сайт Партнера за адресою в Інтернет https://www.decathlon.ua/uk/ на якому
присутній Payment Gateway portmone.com.
Payment Gateway portmone.com - сервіс, що здійснює обробку транзакцій, який є онлайн-аналогом
терміналу та слугує для авторизації платежів.
1.6. Visa Checkout – метод оплати, який детально описаний та розміщений за наступною адресою
в Інтернет: https://secure.checkout.visa.com/pages/terms?country=UA&locale=uk-UA
2. Період проведення Акції
2.1. Загальний Період проведення Акції триває з 15.07.2019 по 30.09.2019 включно, за умови
наявності подарунків (надалі – Строк проведення Акції).
2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення операції Об’єднаних
сил, а саме, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
окремих районів, селищ і сіл Донецької та Луганської областей (надалі – Територія Акції).
3. Загальні умови проведення та участі в Акції
3.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які повнолітні, дієздатні фізичні особи – громадяни
України, які є держателями банківських платіжних карток міжнародних платіжних систем
Mastercard, VISA International та Національної платіжної системи ПРОСТІР (надалі – Учасник
Акції).
3.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції особі, яка відповідає вимогам п. 3.1 цих Правил, необхідно
здійснити щонайменше 1 (одну) транзакцію за допомогою Visa Checkout на Сайті Акції в Період,
зазначений в п. 2.1. цих Правил.
3.2. Не можуть брати участь в Акції:
3.2.1. особи, які не відповідають вимогам п. 3.1 цих Правил;
3.2.2. особи, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції.
3.3. В Акції не беруть участь Транзакції, здійснені до 00:00 годин 15.07.2019 року або після 24:00
годин 30.09.2019 року за київським часом.
3.4. Кожен Учасник Акції має право за кожну здійснену покупку на отримання обов'язкового
подарунку Акції - рюкзак QUECHUA NH 100 для туризму 10 л. протягом усього Періоду Акції за
умови наявності.
3.5. Учасники Акції мають можливість брати участь у розіграші самокатів Town 7XL для дорослих
(чорний) (гіперпосилання: https://www.decathlon.ua/uk/p/8377410_samokat-town-7xl-dlya-doroslikhchornij.html), що будуть розіграні завдяки ресурсу www.random.org та оголошено на сторінці
Facebook ТОВ «Декатлон Україна» - https://www.facebook.com/Decathlon.ua

3.5.1. Розіграш самокатів Town 7XL для дорослих (чорний) (гіперпосилання:
https://www.decathlon.ua/uk/p/8377410_samokat-town-7xl-dlya-doroslikh-chornij.html)
буде
відбуватися за графіком наведеним нижче:
Розіграш 1: 29.07.2019
Розіграш 2: 05.08.2019
Розіграш 3: 12.08.2019
Розіграш 4: 19.08.2019
Розіграш 5: 30.08.2019
3.6. Переможець визначається за результатами кожного розіграшу серед Учасників акції, які
здійснили транзакції відповідно до п. 3.1.1., за наступним порядком:
Розіграш 1:
включно.
Розіграш 2:
включно.
Розіграш 3:
включно.
Розіграш 4:
включно
Розіграш 5:
включно.

29.07.2019 - буде оголошено переможця за період з 15.07.2019 - 28.07.2019
05.08.2019 - буде оголошено переможця за період з 29.07.2019 - 04.08.2019
12.08.2019 - буде оголошено переможця за період з 05.08.2019 - 11.08.2019
19.08.2019 - буде оголошено переможця за період з 12.08.2019 - 18.08.2019
30.08.2019 - буде оголошено переможця за період з 19.08.2019 - 29.08.2019
4. Подарунковий фонд Акції

4.1. Подарунковий фонд Акції складає рюкзаки QUECHUA NH 100 для туризму 10 л. за кожну
онлайн оплату (надалі – «Подарунок»), та самокатів Town 7XL для дорослих (чорний)
(гіперпосилання:
https://www.decathlon.ua/uk/p/8377410_samokat-town-7xl-dlya-doroslikhchornij.html), які будуть розіграні завдяки ресурсу www.random.org та оголошено на сторінці
Facebook ТОВ «Декатлон Україна»- https://www.facebook.com/Decathlon.ua/.
4.2. Подарунковий Фонд Акції обмежений і складається з призів, зазначених у п. 4.1 Правил.
Відповідальність Виконавця обмежується кількістю Подарункового Фонду Акції, передбаченого
Правилами.
4.3. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця і можуть
відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду
Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим способом не допускається. Подарунки обміну
не підлягають.
4.4. У випадку повернення товарів, куплених під час проведення Акції «Обирай Visa Checkout –
отримай приз», подарунки, отримані в рамках цієї Акції повертаються Учасниками Акції разом із
купленими товарами.
4.5. Виконавець залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий Фонд Акції, або
включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть
мати місце, Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому пунктом 7 цих Правил.
4.6. Виконавець не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання
Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції
скористатись наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки
використання таких Подарунків Акції.
4.7. Вручення Подарунків Акції забезпечується Партнером у наступному порядку:

4.7.1. рюкзаки QUECHUA NH 100 для туризму 10 л. надсилаються кожному Учаснику Акції на
його адресу, що була зазначена у його замовленні, засобом поштового зв'язку “Нова Пошта”
та/або “ПОСТ УА”, який скористався онлайн-оплатою, що визначена п. 3.1.1. цих Правил.
4.7.2. самокати Town 7XL для дорослих (чорний) надсилаються переможцям розіграшів,
відповідно до п. 3.6., на їх адресу, що була зазначена у їх замовленні, засобом поштового зв'язку
“Нова Пошта” та/або “ПОСТ УА”.
4.8. Протягом Періоду Акції один Учасник Акції може отримати рюкзак QUECHUA NH 100 для
туризму 10 л. за кожну онлайн оплату та брати участь у розіграші самокатів Town 7XL для дорослих
(чорний). При цьому 1 (один) Учасник Акції може виграти лише один самокат Town 7XL для
дорослих (чорний) завдяки розіграшу на ресурсі www.random.org., результати розіграшу якого
будуть оголошені на сторінці Facebook Патнера - https://www.facebook.com/Decathlon.ua.
5. Детальні умови участі в Акції
5.1. Для набуття статусу Учасника Акції та можливості здобути право на отримання Подарунків
Акції, необхідно здійснити щонайменше 1 (одну) Транзакцію згідно п. 3.1.1 Правил протягом
періоду проведення Акції. Кожна Транзакція Учасника Акції надає Учаснику Акції можливість
здобути право на отримання Подарунка Акції відповідно до пп. 6.1. - 6.3.
5.2. Дані Учасника Акції та кожну здійснену Транзакцію (дата і точний час проведення Транзакції)
заносяться та накопичуються в базі даних Транзакцій Акції (надалі – База Транзакції). Кожній
Транзакції в Базі Транзакції присвоюється унікальний номер. Відповідальність за достовірність
даних про Транзакції та присвоєння унікальних номерів таким Транзакціям несе Виконавець.
6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків
Акції
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Подарунків Акції, передбачених
п. 4.1 Правил відбуватиметься наступним чином:
6.1.1. Партнер формує Базу Транзакцій Учасників Акції, де кожній Транзакції присвоюється
унікальний номер.
6.1.2. Партнер, шляхом комп’ютерної вибірки з унікальних номерів Транзакцій, визначає
користувачів, що здійснили визначені п. 6.1.1 Транзакції.
Графік проведення розіграшу визначений п. 3.5.1. цих Правил.
6.2. Партнер протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дат проведення розіграшу, визначених п. 3.5.1.
цих Правил, здійснює інформування Учасника Акції, який здобув право на отримання Подарунку
Акції про те, що він здобув право на отримання Подарунку Акції шляхом телефонного дзвінка на
мобільний номер чи за допомогою електронного листа на e-mail, які вказані під час здійснення
Транзакції.
6.3. Партнер гарантує об'єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право на
отримання Подарунків Акції.
7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
7.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на
Інтернет-сайті https://www.portmone.com.ua
Додаткова інформація щодо умов Акції надається протягом усього Періоду Акції за телефоном
гарячої лінії Виконавця 044 200-09-02.
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 оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 7.1. Правил,

якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих
Правил.
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 і Партнером.
8.3. Внаслідок технологічного браку Подарунку Акції, Партнер може здійснити заміну такого
бракованого Подарунку на аналогічний чи будь-який інший подарунок за рішенням Партнера та
Організатора Акції.
Для вирішення проблем щодо бракованої продукції звертатися за номером телефону: 0 800 21 84 84.
info@decathlon.ua

