Офіційні правила Акції
(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)
ВИЗНАЧЕННЯ:
Організатор – ТОВ «УПР», з місцезнаходженням:
Партнер – ТОВ «Київські енергетичні послуги, код ЄДРПОУ: 41916045, місцезнаходження: Україна, 04050 м.
Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 31.
Клієнт – фізична особа – побутовий споживач електричної енергії ТОВ «Київські енергетичні послуги», за
адресою якого відкрито особовий рахунок ТОВ «Київські енергетичні послуги».
Учасник Акції – фізична особа - побутовий Клієнт Партнера, який протягом 3-х місяців до початку акції не
сплачував регулярно послуги Партнера з використанням Особистого кабінету ТОВ «Київські енергетичні
послуги»
Заохочення Акції – знижка у розмірі 10 грн., що буде надана Клієнту Організатором в момент оплати послуг
Партнера.
Переможець Акції – Учасник Акції, який з 00:00:01 01.07.2019 по 23:59:59 30.09.2019 оплатив послуги
Партнера з використанням технології Masterpass в Особистому кабінеті ТОВ «Київські енергетичні послуги».
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ.
1.1. ТОВ «УПР», з місцезнаходженням: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45а
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.
2.1. Участь в Акції мають право брати фізичні особи – громадяни України, резиденти, яким станом на
01.07.2019 року виповнилося 18 років (далі - Потенційні учасники). Потенційні Учасники Акції можуть стати
Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил, та
відповідно до умов п. 2.2. Правил (далі – Учасник Акції/Учасники Акції).
2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Організатор Акції та Партнер не отримують винагороду від Учасників за
їх участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а дані
Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
3.1. Акція триває з 01 липня по 30 вересня 2019 року включно або до вичерпання Фонду Заохочень Акції (далі
– Період проведення Акції).
4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
4.1. Для участі в Акції та отримання Заохочення Акції, Учаснику Акції, необхідно бути клієнтом Партнера та в
період з 00:00:01 01.07.2019 по 23:59:59 30.09.2019 здійснити платіж з використанням технології Masterpass
в Особистому кабінеті ТОВ «Київські енергетичні послуги»
5. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ.
5.1. Право на отримання Заохочення Акції мають Учасники Акції, які відповідають вимогам Розділу 2 Правил
та виконали умови, передбачені Розділом 4 даних Правил.
5.2. Заохоченням Акції є: знижка у розмірі 10 грн., що буде надана Клієнту Організатором в момент оплати
послуг Партнера знижка у розмірі 10 грн, яка буде врахована (мінус 10 грн від вартості послуг) в рахунку за
спожиту електроенергію за особовим рахунком клієнта в Особистому кабінеті (або вказаним особовим
рахунком, у разі якщо ОР не один), та буде надана Клієнту Організатором в момент здійснення оплати послуг
в Особистому кабінеті Партнера.
5.3. Фонд Заохочень Акції обмежений: 150 тисяч гривень.
5.4. В акції беруть участь Клієнти з унікальними номерами мобільних телефонів за весь період акції, і якщо
клієнт уже здійснив платіж в період з початку акції, то втрачає право на отримання повторного заохочення.
5.5. Заохочення Акції призначено для особистого використання Учасником Акції.
5.6. Грошовий еквівалент вартості Заохочення Акції не видається.

5.8. Організатор та/або Партнер Акції не несуть відповідальності за неотримання Учасником Акції Заохочення
Акції з причин, незалежних від Організатора та/або Партнера.
6. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ
6.1. Визначення Переможців Акції відбувається відповідно до п.4 цих Правил. Результати визначення
переможців акції заносяться у відповідний протокол (далі – Протокол).
6.2. Інформація про Переможців Акції за згодою Клієнта може бути розміщена на сайті Організатора ipay.ua.
та на сайті Партнера kep.com.ua після завершення акції.
6.5. Відповідальні особи Організатора повідомляють Переможців Акції про отримані ними Заохочення Акції
шляхом відображення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті.
7. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ.
7.1. Організатор надає Партнеру Акції Протокол переможців Заохочення Акції з переліком особових рахунків.
7.2. Обов’язковою умовою отримання Заохочення Акції Учасниками Акції є надання кожним Учасником Акції
згоди Організатору та Партнеру на будь-яке правомірне використання Організатором та Партнером
інформації щодо них відповідно до цих Правил. Така згода має бути надана Учасником Акції при необхідності
письмово на вимогу Партнера.
7.3. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ.
8.1. Права Учасника Акції:
8.1.1. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.
8.1.2. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.
8.2. Обов‘язки Учасника Акції.
8.2.1. Ознайомитися з Правилами.
8.2.2. Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції.
9. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ.
9.1. Обов‘язки Організатора:
9.1.1. Повідомити Партнера Акції про передавання Заохочення Акції всім Переможцям Акції, що були
визначені Правилами Акції та виконали всі умови, встановлені Правилами, якщо інше не передбачено
Правилами.
9.2. Права Організатора:
9.2.1. Організатор залишає за собою право змінити Період проведення Акції. Якщо такі зміни будуть мати
місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому цими Правилами.
10. ОБМЕЖЕННЯ.
10.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких
як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві та
інших непідвладних контролю з боку Організатора та Партнера обставин. Факт дії таких обставин має бути
підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного
органу.
10.2. Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав
на отримання Заохочення Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін
у будь-яких суперечках.
11. СПОСОБИ ТА ПОРЯДКИ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ.
11.1. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила Акції
розміщуються на офіційному сайті Організатора ipay.ua. та на сайті Партнера kep.com.ua.
12. СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ЗМІНУ ПЕРІОДУ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ.
12.1. У разі зміни періоду проведення Акції, повідомлення про це буде розміщено на офіційному сайті
Партнера kep.com.ua та на сайті Організатора ipay.ua.
13. ІНШІ УМОВИ.

13.1. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не
підлягають.
13.2. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію щодо Акції в будь-який
доступний спосіб.
13.3. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними
правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними та зобов'язується дотримуватися і виконувати їх.
13.4. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
13.5. Офіційні правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на офіційному сайті
Партнера kep.com.ua та на сайті Організатора ipay.ua. є єдиним документом, в якому визначені умови
проведення Акції.
13.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не
врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається
безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і
не підлягає оскарженню.
14. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.
14.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує Організатору та Партнеру надання своєї згоди як
Учасника Акції на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я,
прізвище, по батькові, номер телефону, адресу електронної пошти, а також інші передбачені цими
Правилами данні, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу
персональних даних Організатором третій особі з метою реалізації можливості здійснення обробки
персональних даних у інших випадках. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує
свою згоду на безкоштовне використання Організатором Акції наданої інформації, з маркетинговою та/чи
будь-якою іншою метою, що не порушує чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім
особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або
інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, на право
публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного
характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним
чином не відшкодовуватиметься Організатором. Згода, надана відповідно до цих Правил є належним чином
оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України
“Про захист персональних даних”. Згода Учасника Акції на будь-яке правомірне використання інформації
щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил є остаточною та не потребує отримання додаткових
підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших
дій.
14.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих
Правил, обробляються Організатором та Партнером виключно з метою проведення Акції, в тому числі з
метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні
дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом Періоду проведення Акції.
Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом терміну, передбаченого законодавством
України, в тому числі для виконання цих Правил та не підлягають поширенню третім особам, після чого вони
будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
14.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися
Організатором та Партнером самостійно або може бути передана іншим особам на підставі відповідного
договору з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

