Офіційні правила акції
«Починайте свій день зі сніданку разом з Mastercard»
(надалі – «Правила» та «Акція» відповідно)
Організатором Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: вул.
Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (надалі – «Організатор»).
Партнером Акції у кожному випадку є:
- ТОВ «Драйв-Ін», м. Одеса, пров. Маланова, 1 офіс 4 (надалі – «Партнер 1»), заклад громадського
харчування:
«Дача», м. Одеса, Французький бульвар, 85/5;
- ТОВ «Італійська сім`я», м. Одеса, пров. Маланова, 1 офіс 4 (надалі – «Партнер 2»), заклад
громадського харчування
- ТОВ «Зонтик», м. Одеса, пров. Маланова, 1 офіс 4 (надалі – «Партнер 3»), заклади громадського
харчування:
«Стейкхаус», м. Одеса, вул. Дерибасівська, 20 та
«Тавернетта», м. Одеса, вул. Катерининська, 45;
- ТОВ «Торест», м. Одеса, пров. Маланова, 1, офіс 4 (надалі – «Партнер 4»), заклади громадського
харчування:
«Компот», м. Одеса, вул. Дерибасівська, 20;
«Компот», м. Одеса, Адміральський проспект, 1;
«Пан Піцца», м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70;
«Компот», м. Одеса, вул. Леонтовича, 15.
Далі за текстом цих Правил усі заклади громадського харчування Партнерів 1 - 4 разом можуть іменуватися
«Заклади», «Заклад» або Ресторани Савви Лібкіна.
Для проведення Акції Організатор та Партнери мають право залучати третіх осіб.
1. Основні положення Акції.
1.1. Брати участь в Акції можуть дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та
особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової
картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі –
«Учасник» або «Учасники»), які є держателями платіжних карток платіжної системи Mastercard®, (надалі –
«Картка/Картки»).
1.2. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:
1.2.1. Особи, які не виконали умов цих Правил.
1.3. Акція триватиме з 01 липня 2020 р. по 31 серпня 2020 р. включно або до моменту вичерпання
Заохочень Акції (надалі – «Період Акції» або «Тривалість Акції»).
1.4. Акція діє у місту Одеси (Україна) у вказаних вище Закладах.
2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Учаснику протягом Періоду Акції необхідно:
2.1.1. мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити та активувати Картку/Картки;
2.1.2. відвідати один із Закладів, здійснити у Закладі оплату на суму 600.00 (шістсот) гривень або більше
одним чеком, з урахуванням ПДВ, через POS-термінал з використання Картки (далі за текстом може
іменуватись – «Транзакція»);
2.1.3. безпосередньо після розрахунку отримати у працівника Закладу, який здійснив розрахунок разом з
розрахунковим документом (чеком) сертифікат на безкоштовний сніданок в одному із Закладів (далі –
«Карта Сніданок»).
2.2. Не відповідають умовам Акції:
2.2.1. Транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» липня 2020 року та після «23» годин
«59» хвилин «31» серпня 2020 року за київським часом;
2.2.2. Транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Карток, визначених п.
1.1. цих Правил.
2.3. Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів, отримуючи 1 (одне) Заохочення
за сплату одного чеку, на суму, визначену п. 2.1.2. цих Правил.
2.4. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами
Акції та свою повну та безумовну згоду з ними.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим надають згоду Організатору та Партнерам на опрацювання
їхніх персональних даних відповідно до мети, що визначена п. 6.4.2. цих Правил, а також підтверджують,
що ознайомлені з правами, що передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3. Фонд Заохочень Акції складають наступні Гарантовані Заохочення:
3.1. Сертифікат на безкоштовний сезонний сніданок в одному із Закладів (далі - Карта «Сніданок» або
Заохочення) у кількості 12 500 шт.
Карта «Сніданок» оформлена у вигляді інформаційної листівки розміром 85х54 мм.
Карта «Сніданок» обмінюється на один сніданок з меню єдиних сніданків Ресторанів Савви
Лібкіна з дня вручення Заохочення по 31.08.2020 включно у наведені нижче години:
- для Закладів «Дача» (м. Одеса, Французький бульвар, 85/5), «Тавернетта» (м. Одеса, вул.
Катерининська, 45) та «Пан Піцца» (м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70) – з 09.00 до 12.00;
- для Закладів «Компот» (м. Одеса, вул. Дерибасівська, 20), «Компот» (м. Одеса, Адміральський
проспект, 1), «Компот» (м. Одеса, вул. Леонтовича, 15); – з 08.00 до 23.00;
- для Закладу «Стейкхаус» (м. Одеса, вул. Дерибасівська, 20) – з 11.00 до 12.00.
Використання Заохочення у період з 01.09.2020 і до 30.09.2020 можливо згідно із зміненим
графіком подачі сніданків, який буде повідомлено на сайтах Закладів.
Карта «Сніданок» передбачає можливість отримати сніданок для споживання у Закладі або на
винос.
Учасник має можливість за допомогою QR-коду отримати доступ до меню єдиних сніданків
Ресторанів Савви Лібкіна, а також до графіку подачі Сніданків у Закладах.
3.2. Щоб скористатись Заохоченням, Учасник повинен:
3.2.1. перед замовленням сніданку пред’явити Карту «Сніданок» офіціанту в одному із Закладів, у години,
вказані вище у п. 3.1. Правил;
3.2.2. під час приймання замовлення офіціантом, зайти до меню єдиних сніданків Ресторанів Савви Лібкіна
за допомогою сканування QR-коду, наведеного на Карті «Сніданок», та обрати страву з меню єдиних
сніданків. При виникненні проблем із скануванням QR-коду офіціант Закладу надає Учаснику допомогу,
або сканує QR-код на смартфон Закладу і приймає замовлення на обрану Учасником страву
Строк використання Карти «Сніданок» обмежений, вона може бути використана по 30.09.2020 включно.
3.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається.
3.4. Організатор/Партнери не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень
Учасниками Акції після їх одержання, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4. Умови та строки отримання Заохочень Акції
4.1. Фактом отриманням Заохочення Учасником є момент обміну Заохочення на сніданок з меню Єдиних
сніданків у одному із Закладів у порядку, визначеному п. 3.2. Правил.
4.2. У випадку, якщо протягом Періоду Акції, Учасникам не будуть вручені Заохочення у кількості,
визначеній п.3.1. Правил, період видачі Заохочень Партнерами Учасникам буде продовжено по 15.09.2020.
4.3. Організатор/Партнери Акції мають право:
- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції,
зазначені в цих Правилах.
4.4. Організатор/Партнери не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими
Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних
заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих,
що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Організатор може прийняти
рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення
Заохочень, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому Розділом 5 цих Правил.
Організатор/Партнери звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві,
що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Партнерів
обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
4.5. Організатор/Партнери не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при
використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку.
5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
5.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на
Інтернет-сайті Організатора www.mastercard.ua
5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/Партнером протягом всього Періоду
Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Інтернет-сайтах, визначених
п. 5.1. цих Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих
Правил.
6. Інші умови

6.1. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником,
що здобув право на отримання Заохочення, у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза
межами контролю Організатора/Партнерів, за роботу підприємств телекомунікацій України.
6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається
Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч.
інформації щодо контактів з ними).
6.4. У разі відмови Учасника Акції, що здобув право на отримання Заохочення Акції, від отримання ним
заохочення Акції будь-які претензії такого Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не
розглядаються Організатором. У випадку відмови від отримання Заохочення подальші претензії
Переможця щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного
Заохочення не приймаються і не розглядаються.
6.5. Організатор/Партнер не сплачують Учасникам Акції, які здобули право на отримання Заохочень Акції,
жодних компенсацій у випадку неможливості або небажання реалізації Заохочення.
6.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Партнери не зобов’язані листуватися з
Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що
стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень
Акції, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
6.7. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду Акції.

