
Офіційні правила Акції 

«5% на бонусний рахунок під час оплати карткою Visa» 

 

1. Загальні положення.  

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок 

проведення та умови участі в Акції «5% на бонусний рахунок під час оплати 

карткою Visa» (далі у тексті – Акція).  

1.2. Беручи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт 

повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також 

підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих 

Правилах.  

1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в 

односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього 

повідомлення учасників. Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться 

шляхом їх публікації на сайті rozetka.com.ua. 3міни або доповнення набувають 

чинності з дня їх опублікування. Чинна редакція Правил розміщується на сайті 

rozetka.com.ua.  

1.4. Організатор Акції – ТОВ «Розетка. УА», код за ЄДРПОУ 37193071, 

місцезнаходження 01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, 8А.  

1.5. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або 

часткового виконання умов цих правил.  

1.6. Компанія Visa Inc. і будь-які її афілійовані особи не беруть участі в 

Акції, врученні знижок і не несуть відповідальності за дотримання 

Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають 

за претензіями Учасників Акції.  

 

2. Період проведення, місце проведення та Учасники Акції.  

2.1. Період проведення: з 08:00 години 25 серпня 2020 року до 20:00 

години 7 вересня 2020 року.  

2.2. Організатор Акції залишає за собою право закінчити Акцію 

достроково.  

2.3. Місце проведення Акції: сайт rozetka.com.ua та мобільний додаток 

інтернет-супермаркету ROZETKA.  

2.4. В Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які є 

держателями карток міжнародної платіжної системи Visa® (далі — Картки), 

активованих до початку та/або в Період проведення Акції, які повністю 

погоджуються з умовами цих Правил та які протягом періоду проведення 

Акції придбали Товар та оплатили його Карткою Visa через спеціальний 

акційний тип оплати під назвою «Акційна оплата карткою Visa».  

2.5. Учасником є особа, яка відповідає вимогам, зазначеним у цих 

Правилах, і належним чином виконала умови цих Правил.  

2.6. Участь в акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України.  

2.7. Учасники Акції зобов’язані:  

- дотримуватись цих Правил та норм чинного законодавства України;  



- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим 

Учасникам Акції;  

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність і добросовісність 

участі такого Учасника в Акції.  

 

3. Умови участі в Акції.  

3.1. Товар, що бере участь в Акції (далі — Товар):  

3.1.1. Товар, що бере участь в акції, позначений спеціальною позначкою 

«+5% бонусами» або «+500 бонусних ₴» та розміщений на сайті rozetka.com.ua 

за посиланням: https://rozetka.com.ua/ua/news-

articlespromotions/promotions/visa.html. Товар без позначки або не розміщений 

за вказаним посиланням не бере участь в Акції.  

3.1.2. Акція діє на товар, оплачений карткою Visa через спеціальний 

метод оплати під назвою «Акційна оплата карткою Visa».  

3.1.3. В Акції бере участь товар, продавцем якого є ROZETKA.  

3.1.4. В Акції не беруть участь товари наступних категорій, розміщені за 

посиланнями:  

- Телефони, навушники, GSP: https://rozetka.com.ua/ua/phones-mp3-

gps/c80257/ 

- ТВ, аудіо/відео, фото: https://rozetka.com.ua/ua/tv-photo-video/c80258/ 

- Побутова техніка: https://bt.rozetka.com.ua/ua/ 

- Інструменти та автотовари: https://rozetka.com.ua/ua/instrumenty-i-

avtotovary/c4627858/ 

- Сантехніка та ремонт: https://rozetka.com.ua/ua/santekhnika-i-

remont/c4628418/ 

- Дача, сад, город: https://rozetka.com.ua/ua/dacha-sad-ogorod/c2394297/ 

- Алкогольні напої: https://rozetka.com.ua/ua/krepkie-napitki/c4594292/ , 

https://rozetka.com.ua/ua/vino/c4594285/ ,  

https://rozetka.com.ua/ua/alkogolnie-napitki-konfety/c4594201/ , 

https://rozetka.com.ua/ua/pivo-i-sidr/c4649190/ 

- Тютюнові вироби: https://rozetka.com.ua/ua/tabachnie-

izdeliya/c4638583/ 

- Ювелірні вироби: https://rozetka.com.ua/ua/jewerly/c723119/ 

- Подарункові сертифікати: 

https://rozetka.com.ua/ua/giftcertificate/c90374/ 

- Послуги та сервіси: https://rozetka.com.ua/ua/uslugi-i-servisi/c4630262/ 

 

3.1.5. В Акції не бере участь товар, придбаний у розстрочку або на 

умовах споживчого кредиту.  

3.1.6. У разі участі товару, що бере участь в даній Акції, в інших акціях, 

Учасник акції (покупець) має право брати участь та отримувати вигоду і в 

інших акціях, якщо вони не суперечать умовам даних Правил.  

3.2. Перелік Товару, що бере участь в Акції може бути оновлено/змінено 

Організатором в односторонньому порядку протягом періоду дії Акції.  



3.3. Механіка Акції: Учасники акції, які протягом періоду проведення в 

місці проведення акції придбали Товар, будучи авторизованими на сайті 

rozetka.com.ua або в мобільному додатку ROZETKA, та оплатили його 

карткою Visa через спеціальний тип оплати під назвою «Акційна оплата 

карткою Visa» миттєво одноразово отримують 5% вартості придбаного Товару 

на бонусний рахунок, але не більше 500 (п’ятисот) бонусних гривень за 

одиницю Товару з категорії «Ноутбуки та комп’ютери». Під «5% на бонусний 

рахунок» мається на увазі можливість отримати бонусними гривнями частину 

від ціни товару, вказаного на сайті rozetka.com.ua та/або мобільному додатку 

ROZETKA, за умови, що розрахунок здійснюється картою Visa через 

спеціальний тип оплати під назвою «Акційна оплата карткою Visa». Під 

«миттєво» розуміється, що бонусні гривні нараховуються відразу під час 

оплати і можуть бути використані на наступну покупку за загальними умовами 

використання бонусного рахунку.  

3.4. У разі розірвання договору купівлі продажу товару, придбаного за 

цією Акцією, Учаснику Акції (покупцеві) повертається сума, що 

безпосередньо ним була сплачена за даний товар, а накопичені бонусні гривні 

анулюються.  

3.5. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері 

грального бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою 

винагороди або умовами конкурсу.  

3.6. У разі купівлі товару з подарунком сума нарахування бонусних 

гривень під час оплати карткою Visa розраховується від вартості даного товару 

з вирахуванням вартості подарунка.  

3.7. Якщо на товар діє кілька акційних пропозицій з нарахування 

бонусних гривень, бонусні гривні у такому разі не сумуються. Нарахування 

проводиться за пропозицією з більшою сумою нарахування. Інші бонусні 

гривні за купівлю такого товару не нараховуються.  

 

4. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права.  

4.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує 

свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації 

(включаючи, але не обмежуючись, персональні дані) про себе Організатором 

Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не 

порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім 

особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних 

даних».  

4.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції 

підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, 

використання, обробку, передачу й поширення їх персональних даних (як ці 

терміни визначені законодавством) Організатором та/або уповноваженими 

ним особами, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних 

від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Організатор 

Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів 



персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе 

особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про 

захист персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом прийняття 

участі в акції. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення 

Організатором та/або уповноваженими ним особами отриманих від Учасників 

Акції їх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог 

законодавства, а також в рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує 

свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т. ч. 

рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо, без будь-

яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке 

використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції 

та/або будь-якою третьою особою.  

 

5. Обмеження.  

5.1. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних 

обставин, які стали причиною неможливості проведення Акції, у тому числі: 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 

зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території 

України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного 

стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.  

5.2. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не 

обмежуючись витратами на інтернет, та інші, Учасник несе самостійно, та такі 

витрати не компенсуються Організатором або іншими залученими ним 

третіми особами.  

 

6. Інші умови.  

6.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до 

договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише 

шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю 

участю в акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та 

зобов’язуються їх виконувати.  

6.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному 

обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє 

його права на участь в Акції. При цьому такий Учасник не має права на 

одержання будь-якої компенсації.  

6.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат 

учасника, в тому числі транспортних, телефонних, витрат на інтернет, які 

понесені учасником у зв’язку із його участю у акції.  

6.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне 

тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не 

врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Організатор 

залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не 

підлягає.  



6.5. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він 

прочитав і зрозумів всі умови цих правил і погоджується з усіма умовами та 

положеннями цих правил.  

6.6. Організатор Акції має право відмовити відповідному Учаснику в 

участі в Акції якщо в Організатора Акції виникнуть сумніви щодо 

добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Організатора 

Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 


