Офіційні правила рекламної акції «100% турботи від Portmone.com» (надалі Правила)
Організатором та Виконавцем Акції “100% турботи від Portmone.com” (надалі - Акція) є
компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
МБК» (надалі - ТОВ “Фінансова компанія МБК”) з місцезнаходженням: 04073, проспект
Степана Бандери, 16-Б, м. Київ.
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Учасники Акції
1.1.
В Акції беруть участь повнолітні, дієздатні фізичні особи – громадяни
України, які є зареєстрованими користувачами системи Portmone.com.
1.2.
Учасниками Акції (надалі Учасники або Учасники Акції) не можуть бути
особи, які не брали участі в даній Акції в період її проведення і не
виконали умови Акції.
1.3.
Участь в акції є добровільною і визначається за власним бажанням
Учасника.
Період та територія проведення Акції
2.1.
Акція проводиться в період з 9 листопада 2020 по 31 грудня 2020 року
включно (надалі - Строк проведення Акції)
2.2.
Акція діє на всій території України за виключенням території проведення
операції Об’єднаних сил, тимчасово окупованої території (Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, селищ і сіл
Донецької та Луганської областей) (надалі – Територія Акції).
2.3.
Користувачі, які виконали умови для участі в Акції, після періоду
проведення Акції, не беруть участь в ній;
2.4.
ТОВ “Фінансова компанія МБК” залишає за собою право призупиняти,
відновлювати чи припиняти проведення Акції у будь-який момент.
Інформаційна підтримка
3.1.
Інформування про правила Акції та зміни до них здійснюється шляхом
оприлюднення інформаційних матеріалів на сайті www.portmone.com.ua
,
у мобільному додатку Portmone.com та за телефоном гарячої лінії
044-200-09-02
Умови участі в Акції
4.1.
Для участі в Акції необхідно:
4.1.1.
Зарееструватися на сайті чи у додатоку Portmone.com (через
Google Play чи App Store). Процес реєстрації виконується
наступним чином: користувач вказує свій e-mail, номер мобільного
телефону та пароль. Активувати унікальний промокод в розділі
«Промокоди» чи розділі «Кэшбэки» на офіційному лендингу
кампанії Portmone.
4.1.2.
Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та
недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України. ТОВ “Фінансова компанія МБК” не
зобов'язана перевіряти правоздатність та/або дієздатність
учасників Акції.
4.1.3.
Участь в Акції означає, що Учасник згоден з цими Правилами та
беззаперечно їх приймає.

4.1.4.

5.

6.

Кожен Учасник Акції має право необмежену кількість разів
користуватися Спеціальними умовами протягом усього періоду
Акції.

Фонд Акції
5.1.
Фонд Акції (надалі - Спеціальні умови) представлений у вигляді
промокодів, акцій, знижок та кешбеків на продукцію чи послуги офіційних
партнерів ТОВ “Фінансова компанія МБК”. Спеціальні умови та офіційні
Партнери Акції предоставлені на на офіційному лендингу кампанії
Portmone.
5.2.
Термін нарахування Спеціальних умов - до 2-х діб, з моменту виконання
усіх Правил Акції.
5.3.
Заміна Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим
способом не допускається. Спеціальні умови Акції обміну та поверненню
не підлягають.
5.4.
ТОВ “Фінансова компанія МБК” залишає за собою право змінювати Фонд
Акції, або включити в Акцію додаткові спеціальні умови, не передбачені
цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, ТОВ “Фінансова
компанія МБК” повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 3
цих Правил.
5.5.
Спеціальні умови від партнерів діють до 31.12.2020 незалежно від
моменту його нарахування. Якщо до цього часу Учасник Акції не встиг
використати Спеціальні умови, їх вартість не компенсується.
5.6.
ТОВ “Фінансова компанія МБК” не несе ніякої відповідальності по
відношенню до подальшого використання Спеціальних умов Акції
Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції
скористатись наданими Спеціальними умовами Акції з будь-яких причин,
а також за можливі наслідки використання таких Спеціальних умов.
5.7.
Спеціальні умови надаються всім учасникам, виключно при першій
реєстрації у додатку або на сайті Portmone.com, що відбулась в період
проведення Акції.
5.8.
Кожен Учасник Акції має право необмежену кількість разів користуватися
Спеціальними умовами протягом усього періоду Акції.
Інші умови
6.1.
Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, повну і
беззаперечну згоду Учасника Акції з даними офіційними Правилами
Акції. Порушення Учасником Акції цих правил або відмова Учасника Акції
від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою
Учасника Акції від участі в Акції.
6.2.
Організатор Акції не несе відповідальність за можливі неполадки на
стороні партнерів Акціі, проблеми з валідацією промокодів та надання
спеціальних умов партнерами Акції.
6.3.
У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих
Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими
Правилами, остаточне рішення приймає ТОВ “Фінансова компанія МБК”.
При цьому рішення ТОВ “Фінансова компанія МБК” є остаточним та не
підлягає оскарженню.
6.4.
ТОВ “Фінансова компанія МБК” не несе відповідальність за неотримання
Учасником Акції подарунка з вини самого Учасника Акції.

6.5.

ТОВ “Фінансова компанія МБК” має право вносити зміни в умови цих
Правил, шляхом розміщення нової редакції правил на сайті.

