
ПРАВИЛА ПОКУПКИ СЕРТИФІКАТА ЗА ПРОГРАМОЮ 

«Сертифікати Concert.ua зі знижкою 25 %»  

(надалі – «Правила») 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Продаж сертифікатів за програмою «Сертифікати Concert.ua зі знижкою 25 %» (надалі – 

«Акція») здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «КОНЦЕРТ ЮА» (код 

ЄДРПОУ: 41805984, адреса: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 66, приміщення 2) (надалі – 

«Виконавець»). Партнером програми є Компанія Mastercard Europe CA, що розташована за адресою: 

198а, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Бельгія (надалі – «Партнер»).  

1.2. Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності споживачів про товари й 

послуги Виконавця та Партнера, їх рекламування, залучення нових клієнтів і збільшення обсягів 

продажів.  

1.3. Ця Акція не є лотереєю або азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, 

а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.  

1.4. Терміни, що використовуються в цих Правилах:  

«Сайт» – https://concert.ua / https://parter.ua / https://ukrticket.com.ua – інтернет-сайт, що і є 

торговельною площадкою, яка надає можливість Учасникам придбати Сертифікат. 

«Сертифікат» – документ (штрих-код), який надає право на часткову або повну оплату 

вартості Квитка(-ів) при оформленні замовлення на Сайті, де у відповідному розділі треба ввести 

штрих-код, після чого Сертифікат втрачає свою силу й не може бути використаний повторно. 

 

2. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.2. Строк проведення Акції з 00 годин 01 хвилини за київським часом 27 листопада 2020 року до 

23 години 59 хвилин за київським часом 12 грудня 2020 року включно.  

2.3. Акція діє на всій території України, за винятком тимчасово окупованої території (території 

проведення АТО) та території, що не контролюється українською владою, виключно з міркувань 

безпеки мешканців цих регіонів і фактичної неможливості функціонування Виконавця та Партнера 

на зазначеній території та з використанням глобальної мережі «Інтернет», з урахуванням 

особливостей функціонування мережі «Інтернет» (наділі – «Територія проведення Акції»).  

 

3. УЧАСТЬ В АКЦІЇ ТА УМОВИ ПОКУПКИ СЕРТИФІКАТА 

3.1. Участь в Акції є добровільною.  

3.2. Взяти участь в Акції мають право дієздатні повнолітні громадяни України (надалі – 

«Учасник» / «Учасники»), які відповідають таким умовам: 

- постійно проживають на Території проведення Акції; 

- є власниками банківської картки Mastercard®. 

3.3. Для участі в Акції Учаснику, який відповідає вимогам п. 3.2. цих Правил, треба протягом 

строку проведення Акції здійснити всі перераховані нижче дії:  

- оформити замовлення на придбання будь-якого Сертифіката на сторінці 

https://concert.ua/event/gift-mc; 

- здійснити оплату Сертифіката з використанням банківської картки Mastercard® (суму 

замовлення буде автоматично зменшено на 25 % (двадцять п’ять відсотків) від номінальної 

вартості Сертифіката). 

3.4. Замовлення Сертифіката вважається здійсненим, а ці Правила повністю й добровільно 

прийняті Учасником на умовах, які передбачені в цих Правилах та конкретному Замовленні в 

момент повної оплати Сертифіката. 

3.5. Купуючи Сертифікат, Учасник гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до 

придбання Сертифіката) отримав потрібну, зрозумілу, доступну й достовірну інформацію про 

Сертифікати, зокрема про порядок та умови його придбання, використання, повернення, комісію 

банків і винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осіб Виконавця та 

Партнера, і що така інформація була ним вірно сприйнята, дала йому змогу здійснити свідомий та 

компетентний вибір і здійснити покупку Сертифіката. 

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТА 

4.1. Сертифікат може бути використаний лише на Сайті з метою часткової або повної оплати 

вартості Квитка. Дія Сертифіката є обмеженою, кінцева дата його використання визначена в п. 4.2. 

цих Правил. 

https://concert.ua/
https://parter.ua/
https://ukrticket.com.ua/uk
https://concert.ua/event/gift-mc


4.2. Придбані зі знижкою Сертифікати можуть бути використані на Сайті в період з 00 годин 01 

хвилини за київським часом 01 січня 2021 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 грудня 

2021 року включно. 

4.3. Ідентифікацією Сертифіката є штрих-код, що складається з цифр (можлива інша комбінація 

букв, символів і цифр). Зазначені Сертифікати можуть бути як у друкованому, так і в електронному 

вигляді. 

4.4. Розголошення штрих-кодів Сертифіката може призвести до втрати можливості використати 

зазначений Сертифікат. Виконавець і Партнер не несуть жодної відповідальності за часткову або 

повну оплату вартості Квитка особою, яка повідомила штрих-код та не є його володільцем. 

4.5. Сертифікат після закінчення строку його дії вважається недійсним і не може бути прийнятим 

Виконавцем/Партнером, при цьому грошові кошти за такі Сертифікати поверненню не підлягають. 

4.6. Сертифікат обміну/поверненню не підлягає. 

4.7. Сертифікат може бути використаний лише один раз, після використання він стає недійсним. 

4.8. При замовленні Квитка, номінальна вартість якого є меншою ніж розмір Сертифіката, залишок 

Покупцю не компенсується, а Сертифікат стає недійсним. 

4.9. При замовленні Квитка, номінальна вартість якого є більшою ніж розмір Сертифіката, 

Покупець зобов’язується доплатити різницю. 

 

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

5.1. Здійснюючи покупку Сертифіката, Учасник надає Виконавцю свої персональні дані. Надаючи 

такі персональні дані, Учасник надає Виконавцю безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на 

їх обробку будь-яким чином, включаючи, але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, 

володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. Ці дії 

можуть здійснюватися такими способами: в документальній, електронної, в усній формах. 

5.1.1. Якщо Учасник при здійсненні покупки Сертифіката надає Виконавцю персональні дані інших 

осіб, Учасник цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на 

передачу Виконавцю, безстрокове зберігання, використання й обробку їхніх даних Виконавцем. 

Право на використання й обробку, отриманих від Учасника персональних даних, включає також 

право Виконавця на розсилання реклами (афіш) на отримані адреси, телефони й електронну пошту 

(e-mail). 

5.2. Обробка й використання персональних даних Учасника здійснюється відповідно до 

законодавства України (зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р.).  

5.3. Сторони мають право передавати отримані персональні дані як у складі бази даних, так і 

окремо третім особам. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 

Закону України «Про захист персональних даних». 

 
6. ІНШІ УМОВИ  

6.1. Порушення Учасниками цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих 

Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на 

одержання від Виконавця/Партнера будь-якої компенсації, зокрема грошової.  

6.2. Ці Правила й умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом усього строку 

проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 

затвердження Виконавцем та їх оприлюднення у тому самому порядку, що визначений для 

інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни й доповнення набувають чинності з моменту 

опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до 

цих Правил та умов. 

 


