МАРКЕТИНГОВІ УМОВИ EASYPAY на ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«КВИТКИ ВІД EASYPAY»
Терміни та визначення, що використані в цих маркетингових умовах проведення акції «КВИТКИ ВІД
EASYPAY» (надалі – Умови), мають такі значення:
Акція – маркетингова акція «КВИТКИ ВІД EASYPAY», що проводиться на території України та в
рамках якої Організатор надає можливість Учасникам Акції отримати Подарунок.
Електронні гроші - одиниці вартості, які емітовані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«УКРГАЗБАНК» (як емітентом електронних грошей) в рамках НПС «ПРОСТІР» через Організатора як
агента з розповсюдження та агента з розрахунків в НПС «ПРОСТІР», зберігаються на віртуальній карті,
приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням
цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі;
Мобільний застосунок – програмне забезпечення EasyWallet, призначене для роботи на смартфонах,
планшетах та інших мобільних пристроях, за допомогою якого Учасник має можливість використати
Подарунок/ініціювати переказ коштів.
Організатор - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська
82А, корп. Б, офіс 312, Ліцензія Національного банку України на переказ коштів у національній валюті
без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року;
Подарунок* – 5 (п’ять) квитків за проїзд у громадському транспорті міста Львова (трамвай чи
тролейбус ЛКП «Львівелектротранс»);
Учасник – фізична особа, яка проживає на території України (крім Автономної Республіки Крим та
тимчасово окупованих територій України), досягла 18 років, є користувачем Мобільного застосунку
та на момент проведення Акції забезпечила наявність на віртуальній картці Електронних грошей у
розмірі не менше ніж 0,01 грн.;
Сайт – сайт Організатора в мережі Інтернет за адресою http://easypay.ua;
Строк дії Акції – період проведення Акції, що починається 29 травня 2019 року та триває до 30 червня
2019 року (включно).
1.
Метою проведення Акції є заохочення фізичних осіб до користування послугами з переказу
коштів Організатора з використання Мобільного застосунку.
2.
Учаснику для отримання Подарунку потрібно у період Строку дії Акції:
2.1. мати встановлений на мобільному пристрої Мобільний застосунок з увімкненим інтерфейсом
Bluetooth;
2.2. ініціювати з використанням Мобільного застосунку оплату одного з п’яти квитків за проїзд у
громадському транспорті міста Львова (трамвай чи тролейбус ЛКП «Львівелектротранс»).
3. Загальні умови проведення Акції:
максимальна кількість Подарунків – 3 000;
Подарунок не може бути обміняний на грошовий еквівалент. У випадку, якщо Учасник з будьяких причин не може скористатися Подарунком особисто, такий Учасник не має права
передати/поступитися своїм правом третій особі, в т.ч. довіреній;
Офіційні умови розміщуються на Сайті;
приймаючи участь в Акції, Учасники підтверджують, що вони ознайомлені з Офіційними
умовами та мають право отримати Подарунок лише один раз;
у всьому, що не передбачено цими Правилами, Організатор та Учасники керуються чинним
законодавством України;
інформацію про умови Акції має можливість отримати будь-яка фізична особа
зателефонувавши на гарячу лінію Організатора за номером 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого
номера в Україні).
*Під Подарунком слід розуміти Електронні гроші у розмірі 25 (двадцять п’ять) гривень 00 коп., які
переказуються Організатором Учаснику, шляхом поповнення віртуальної картки Учасника, за умови
використання Учасником Мобільного застосунку в період Строку дії Акції.

