
ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ 
АКЦІЇ  «Драйвуй за автівкою» (надалі за текстом – Умови Акції)   

1. Основні положення   

1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Драйвуй за 
автівкою»  (далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.   

1.2. Організатором та Виконавцем Акції “Драйвуй за автівкою” (надалі - Акція) є 
компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «Портмоне» (надалі - ТОВ 

“Портмоне з місце знаходженням:  04073, проспект Степана Бандери, 16-Б, м. Київ  

1.3. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.  

1.4. Сайт Акції – Інтернет-сайт Акції за адресою в Інтернет: https://www.portmone.com.ua   

1.5 Мобільний застосунок – офіційний застосунок Портмоне для пристроїв, 
що  функціонують під управлінням операційних систем iOS та Android.   

1.6 – Токенізована карта Visa – банківська карта Visa, що була: 

 додана на сайті portmone.com.ua через розділ "Платіжні картки - Додати 
нову картку" з проставленим чекбоксом "Підключити захист Visa / 
Mastercard" 

 додана при оплаті по шаблонам через "Інша картка" з проставленим 
чекбоксом "Підключити захист Visa / Mastercard",  

 токенізована при оплаті рахунку по шаблону раніше збереженою картою 
з проставленим чекбоксом "Підключити захист Visa / Mastercard" 

 токенізована через функціонал "Захистити" для раніше збереженних 
карт 

 

2. Період проведення Акції 

2.1. Загальний термін проведення Акції триває з 17 червня 2021 року до 31 липня  
2021 року включно (надалі – Строк проведення Акції).   

2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території 
проведення  антитерористичної операції, тимчасово окупованої території (Автономної 
Республіки  Крим та міста Севастополя, окремих районів, селищ і сіл Донецької та 
Луганської  областей) (надалі – Територія Акції).   

2.3. Розіграш призів відбудеться: 16 серпня 2021 року – автомобіль Kia Rio sedan, та 3 
ігрові приставки Sony Play Station 5 Digital Edidition після уплати  податків і зборів за 
кожний платіж токенізованою картою Visa, здійснений в особистому кабінеті на сайті або у 
застосунку Портмоне по шаблону, при умові попередньої токенізації карти через сайт 
Портмоне 

 

3. Послуги використання якої дає право на участь в Акції   

3.1. В Акції може взяти участь:  

3.1.1 будь-який платіж, виконаний у період проведення промо особою, яка 
відповідає вимогам п. 4. Умов Акції, виконаний в особистому кабінеті 
користувача на сайті або у мобільному застосунку Портмоне по шаблону. 

4. Загальні умови проведення та участі в Акції   



4.1. Учасниками Акції можуть стати будь-які повнолітні, дієздатні фізичні особи – 
громадяни України, які зареєструвалися в системі Portmone.com та 
являються  користувачами сайту www.portmone.com.ua чи мобільного застосунку 
Портмоне.   

4.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції особі, яка відповідає вимогам пп 4.1 
цих  Правил, необхідно:   

● Зареєструватись і увійти до особистого кабінету Портмоне на сайті 
portmone.com.ua; 

● Перейти в розділ особистого кабінету «Платіжні картки», додати нову картку Visa 
з увімкненим чекбоксом «Підключити захист Visa/Mastercard», або якщо є додана 
карта Visa без захисту Visa/Mastercard, то потрібно її токенізувати через 
функціонал «Захистити» у розділі «Платіжні картки» ; 

● Завантажити мобільний застосунок Портмоне чи увійти до особистого 
кабінету  на сайті portmone.com.ua;  

4.1.2. здійснити будь-який платіж токенізованою картою Visa по шаблону  

4.3. Не можуть брати участь в Акції:   

4.3.1. особи, які не відповідають вимогам п. 4.1 цих Правил;   

4.3.2. особи, які скористалися сервісом в мобільному застосунку Портмоне в період 
чи  на сайті portmone.com.ua, який не відповідає вимогам п.2.1 цих Правил;   

4.4. Кожен Учасник Акції має право отримати лише один з призів.   

4.5. Переможець Акції отримує приз тільки після того, як надасть копію/скан-
копію паспорту та ІПН 

5. Порядок і спосіб інформування про умови Акції  
5.1. 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.   

5.2. 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. 4.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене  безпосередньо 
змінами та/або доповненнями до цих Правил.   

6. Інші умови   

6.1. 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.   

6.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення 
цих  Правил, будь яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими 
Правилами,  остаточне рішення приймається Виконавцем.   

6.3. Учасник Акції дає згоду на запис, фотографування або зйомку на кіноплівку 
свого  зображення та/або голосу під час отримання Призу, їх трансляцію або 
опублікування  Організатором, без будь-яких обмежень і без будь- якого попереднього 
узгодження з  Учасником Акції, виплат чи інших компенсацій, без обмеження за територією, 



часом та  способом використання, включаючи, зокрема, телебачення, радіо, Інтернет, 
газети,  журнали, інші засоби реклами або маркетингу, у зв’язку з цією Акцією або 
іншими  заходами.   

7. Розіграш Призів   

7.1. Фонд призів Акції (надалі за текстом в множині – Призи, а в однині – Приз) включає в 
себе подарунки від ТОВ “Портмоне” за будь-який платіж згідно пункту 4, здійснений в 
особистому кабінеті на сайті чи в застосунку Портмоне.  
7.2. Розіграш Призів відбувається у строки, які вказані у п. 2.3. Умов Акції, 
шляхом  випадкового голосування на вебсайті random.org в прямому ефірі на 
офіційній сторінці в Facebook  

7.3. Учасник Акції, який був визначений Переможцем Акції повинен отримати Приз 
не  пізніше: 22-00 годин 20 серпня 2021 року.   

7.4. Отримання Призу відбувається за наявності у Переможця скан копії паспорту 
та  ідентифікаційного коду. 

7.5. Організатор залишає за собою право змінити кількість Призів, або включити 
в  Акцію додаткові Призи, не передбачені Умовами Акції.   

7.6. Заміна Призу не допускається.   

7.7. Якщо Переможець не отримає Приз у встановлений строк, вважається, що 
він  добровільно відмовився від нього.   

7.8. Повторно Приз, який не було отримано Переможцем, не розігрується. 

 


