
 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА  

акції «Travel-серпень: подарунки до відпустки» 
 
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Travel-серпень: подарунки до відпустки» 
(далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.  
1.2. Організатором та Виконавцем Акції є компанія ТОВ «Портмоне.сом», з місцезнаходженням: 01103, м. 
Київ, вул. Кіквідзе, будинок 18 А (далі - Виконавець або Організатор).  
1.3. Партнером акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «І-ТРЕВЕЛС», ЄДРПОУ 35389109, 
Адреса: 03056, Київ, вулиця Польова 21. 
1.4. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб.  
1.5. Сайт Акції – Сайт Партнера за адресою в Інтернет https://busfor.ua/ на якому присутня можливість 
оплати квитків за допомогою сервісу Visa chekout від Portmone. 
1.6. 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. 
 
2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  
2.1. Загальний Період проведення Акції триває з 05 серпня 2019 по 31 серпня 2019 року включно, за 
умови наявності подарунків (надалі – Строк проведення Акції).  
2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення операції Об’єднаних сил та 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, селищ 
і сіл Донецької та Луганської областей (надалі – Територія Акції). 
 
3. ЕТАПИ УЧАСТІ В АКЦІЇ  
3.1. Акція складається з 4 етапів строком 1 календарний тиждень кожний: 
 

Перший етап триває:  з 07 серпня 2019 р. по 11 серпня 2019 р. включно 

Другий етап триває:  з 12 серпня 2019 р. по 18 серпня 2019 р. включно 

Третій етап триває:  з 19 серпня 2019 р. по 25 серпня 2019 р. включно 

Четвертий етап триває  з 26 серпня 2019 р. по 31 серпня 2019 р. включно 

4. РОЗІГРАШ ПРИЗІВ  
4.1. Розіграш призів серед учасників щотижневих етапів:  
− Серед учасників першого етапу розіграш відбудеться 12 серпня 2019 року о 12:00 годині за Київським 
часом.  
− Серед учасників другого етапу розіграш відбудеться 19 серпня 2019 року о 12:00 годині за Київським 
часом.  
− Серед учасників третього етапу розіграш відбудеться 26 серпня 2019 року о 12:00 годині за Київським 
часом.  
 
4.2. Розіграш СУПЕРПРИЗУ відбудеться 02 вересня 2019 р. о 12:00 годині за Київським часом серед 
учасників всіх етапів, що брали участь продовж дії акції (з 05 серпня 2019 р. по 31 серпня 2019 р.)  
 
5. ПРИЗОВИЙ ФОНД 
5.1. Щотижневий призовий фонд становить: 
Валіза на колесах March Gotthard ……………………………….. 2 шт. 

Рюкзак Thule ………………………..………………………..…………….. 2 шт. 
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Power Bank Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000 mAh ……….. 3 шт. 

Фітнес-браслет Samsung Gear ………………………..…………..… 3 шт. 

Дорожня праска-відпарювач Philips ………………………..….. 3 шт. 

5.2. Суперприз 
5.2.1. Подорож на двох на вікенд* до Львова (квитки на автобус туди і у зворотному напрямку, а також 
проживання у готелі** строком на 2 доби). 
*Під вікендом слід розуміти час на дорогу  туди і у зворотній бік та дві ночі в готелі.  
**Готель - розміщення в одному двомісному номері 2-3 зірки, харчування за умовами обраного готелю. 
Скарги щодо проживання надсилаються безпосередньо готелю. 
 
5.3. Подарунковий Фонд Акції обмежений і складається з призів, зазначених у п. 5. Правил. 
5.4. Відповідальність Виконавця обмежується кількістю Подарункового Фонду Акції, передбаченого 
Правилами.  
5.5. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Виконавця і можуть відрізнятися 
від зазначених.  
5.6. Виконавець залишає за собою право збільшити загальний Подарунковий Фонд Акції, або включити в 
Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, 
Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому пунктом 9 цих Правил.  
5.7. Виконавець не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Подарунків 
Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими 
Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції. 
 
6. ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ? 
6.1. В період дії акції придбати квиток(и) на будь який напрямок на сайті busfor.ua і оплатити його через 
спосіб оплати Visa chekout від Portmone. 
6.2. Одна оплата дорівнює одному учаснику.   
 
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ. 
7.1. Переможець визначається за результатами кожного розіграшу серед Учасників відповідного етапу, 
які здійснили придбання квитка* на сайті busfor.ua за допомогою сервісу Visa chekout, за наступним 
порядком: 
− Серед учасників акції відповідного етапу проводиться відбір сервісом random.org. 
− 13 переможців розподіляють між собою виграшний фонд. У випадку не отримання призу в 
попередньому етапі кількість переможців може бути більшою. 
− Призовий фонд розподіляється по черзі в порядку зростання(без пропусків учасників). 
* Більше придбаних квитків  - більше шансів виграти.  
7.2. Щотижня по понеділках на офіційній сторінці https://www.facebook.com/busfor.ua/ проводиться 
розіграш призів серед всіх, хто купував квитки за попередній тиждень з вказаним способом оплати. 
7.3. Результати розіграшу призів публікуються на https://www.facebook.com/busfor.ua/ 
 
8. ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ 
8.1. В день проведення розіграшу всіх переможців буде сповіщено про виграші через email та за 
вказаним у замовленні телефоном.  
8.2. Якщо за тиждень не вдасться зв’язатися з переможцем, то у наступному розіграші буде розіграно цей 
приз додатково. 
8.3. На доставку та вручення призів Busfor залишає за собою строк 30 днів. 
8.4. У разі проживання переможця не в Києві призи буде надіслано кур’єрською службою, за бажанням 
клієнта. Призи за межі України - не надсилаються. 
8.5. Якщо посилку не буде доставлено кур’єрською службою з вини отримувача, повторне відправлення 
не здійснюється. 
8.6. У разі виявлення браку отриманого призу всі претензії надсилаються на адресу Партнера  
8.7. Умови вручення головного призу (подорож до Львова) формуватиметься відповідно побажань 
переможця. 
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8.8. Переможець, що отримав Суперприз у строк до 01 жовтня 2019 року особисто визначає  
− Дати* здійснення подорожі;  
− Місто відправлення. 
* Дата виїзду до м. Львова не повинна бути пізніше ніж 01 листопада 2019 року. 
 
9. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 
9.1. Інформування щодо умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-
сайті https://busfor.ua/ Додаткова інформація щодо умов Акції надається протягом усього Періоду Акції за 
телефоном гарячої лінії +380 (44) 502-88-89.*  
9.2. 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. 7.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене 
безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил. 
 
10. ІНШІ УМОВИ 
10.1. Заміна Подарункового Фонду Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим способом не 
допускається.  
10.2. Подарунки обміну не підлягають. 
10.3. Учасник акції має право відмовитись від виграшу.  
10.4. У випадку повернення квитка, придбаного під час проведення Акції, подарунки, отримані в рамках 
цієї Акції повертаються Учасником Акції, що здійснив повернення квитка.  
10.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких 
спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається 
Виконавцем і Партнером. 
10.6. Внаслідок технологічного браку Подарунку Акції, Партнер може здійснити заміну такого бракованого 
Подарунку на аналогічний чи будь-який інший подарунок за рішенням Партнера та Організатора Акції. Для 
вирішення проблем щодо бракованої продукції звертатися за номером телефону: +380 (44) 502-88-89* 
busbonus@busfor.com. 
* Вартість дзвінка відповідно до тарифів Вашого оператора.  
 
11. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
11.1. Беручи участь у акції Учасник надає згоду на використання його персональних даних з метою його 
участі у Акції та подальшого його інформування про хід і виконання акції.  
11.2. Персональні дані оброблятимуться з метою участі у акції, вручення відповідних призів та отримання 
статистичних даних.  
11.3. Організатор/Партнер оброблятиме такі персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові,  номер(а) 
контактного телефону, емейл, номер квитка/замовлення. 
11.4. Розпорядником персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «І-Тревелс». 
11.5. Персональні дані переможця передаватимуться до: сервісу рандомного пошуку та служби доставки 
відповідного призу. 
11.6. Згода надається на термін, необхідний для досягнення мети участі в акції та подальшої аналітики, і 
може бути відкликана за заявою, направленою Партнеру (з урахуванням даних які не можуть бути 
відкликані у відповідності до чинного законодавства України). 
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