Офіційні Правила та умови Спеціальної пропозиції
«Знижки до 12% від Qatar Airways з Mastercard»
(надалі – «Правила»)

Замовником та Організатором рекламної акції, а саме Спеціальної пропозиції «Знижки до 12% від
Qatar Airways з Mastercard» (далі – «Спеціальна пропозиція» або «Акція») є Представництво
Masterсard Europe SA (надалі – «Замовник»), що знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404а.
Партнером та Виконавцем Спеціальної пропозиції є Qatar Airways Group Q.C.S.C. (далі – «Партнер»,
«Виконавець» або «Qatar Airways»), юридична особа створена у відповідності до законодавства
Держави, що знаходиться за адресою: Qatar Airways Tower 1, Airport Road, PO Box 22550, Doha, State

of Qatar.
1. Період та географія Спеціальної пропозиції:
1.1. Спеціальна пропозиція діє на всій території України, за виключенням АР Крим, території
проведення ООС та території, що не контролюється українською владою.
1.2. Спеціальна пропозиція діє:
1.2.1. щодо права Учасників здійснити бронювання подорожей на умовах Спеціальної пропозиції –
з 09.09.2019 року по 31.03.2020 року включно;
1.2.2. щодо права здійснення подорожей на умовах Спеціальної пропозиції – з 09.09.2019 року до
14.12.2019 року та з 11.01.2020 року по 30.09.2020 року включно.
1.3. Умови Спеціальної пропозиції застосовуються виключно щодо подорожей з Києва до одного з
наступних напрямків: Балі (DPS), Бангкок (BKK), Окленд (AKL), Крабі (KBV), Пхукет (HKT),
Хошимін (SGN), Ханой (HAN), Дананг (DAD), Токіо (HND, NRT), Мальдіви (MLE), Сейшели (SEZ),
Мельбурн (MEL), Сідней (SYD), Коломбо (CMB), Шанхай (PVG), Гуанчжоу (CAN), Пекін (BJS),
Куала-Лумпур (KUL), Гонконг (HKG), Сінгапур (SIN), Доха (DOH), Нью-Йорк (JFK), Лос-Анджелес
(LAX), Маямі (MIA), Вашингтон (WAS), Бостон (BOS), Чикаго (BOS), Даллас (DFW), Х'юстон
(HOU), Атланта (ATL), Філадельфія (PHL), Лангкаві (LGK), Пенанг (PEN), Джакарта (CGK), Маніла
(MNL), Віндгук (WDH), Кейптаун (CPT), Йоганнесбург (JNB), Найробі (NBO), Сеул (ICN),
Катманду (KTM), Пномпень (PNH), Занзібар (ZNZ), Чіангмай (CNX).
2. Умови участі в Спеціальній пропозиції
2.1. Участь в Спеціальній пропозиції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України,
а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку
отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, яким на момент
участі у Спеціальній пропозиції виповнилося 18 років та які є держателями карток Mastercard®
Platinum, World Black Edition та World Elite, емітованих українськими банками (надалі відповідно
– Учасник/Учасники та Картка/Картки).
2.2. До участі в Акції не допускаються:
2.2.1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років;
2.2.2. особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Партнером;
2.2.3. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусь,
бабуся) осіб, зазначених у п. 2.2.2.;
2.3. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій
формі азартних ігор.
2.4. Кожен учасник Акції не обмежений у кількості подорожей, здійснених на умовах Спеціальної
пропозиції.
3. Основні положення Спеціальної пропозиції
3.1. Для того, щоб скористатися Спеціальною пропозицією, необхідно у період з 09.09.2019 року по
31.03.2020 року включно здійснити бронювання квитків на рейси Qatar Airways з Києва у
напрямках, визначених у п. 1.3. цих Правил.

Увага! Деякі рейси можуть бути недоступними на обрані дати, чи стосовно них можуть

бути недоступні стикувальні рейси. Будь ласка, перевірте ці дані під час бронювання.
3.2. Пропозиція дійсна тільки при здійсненні нового онлайн бронювання квитків на сайті
www.qatarairways.com;
3.3. для отримання знижки необхідно застосувати промокод MCPREMIUM під час бронювання.
Оплата вартості квитка карткою Mastercard Platinum, Mastercard World Black Edition, Mastercard
World Elite, емітованою українським банком є обов'язковою умовою нарахування та отримання
знижки. Промокод може бути застосований необмежену кількість разів.
3.4. Знижка застосовується виключно до вартості тарифу в економ та бізнес класі (розмір
застосовної знижки становить до 12% (дванадцять відсотків) для тарифів Business Saver,
Business Value, Economy Saver та Economy Value).
Увага! Знижка не поширюється на бронювання Economy Flexi (класи бронювання Y, B,
H) та Business Flexi (класи бронювання J, C).
Увага! Знижка не застосовується до тарифів при бронюванні квитків у період
проведення розпродажів чи маркетингових компаній на певних маршрутах (включаючи
відсутність знижки на тарифи Business Saver, Business Value, Economy Saver та
Economy Value), спеціальних пропозицій на подорожі разом з партнерами та ін. Такі
промо тарифи та промо-класи бронювання уже передбачають суттєво знижену
вартість тарифу.
3.5. Знижка застосовується виключно до вартості тарифів. Знижки не поширюються на податки,
аеропортові та інші збори.
3.6. Кількість місць обмежена; в деякі дати /на деякі рейси промо пропозиції та знижки можуть бути
недоступні (будь ласка, перевірте під час бронювання).
3.7. Можуть застосовуватися інші правила та умови; просимо вас детально ознайомитись з ними під
час бронювання.
3.8. Qatar Airways не несе відповідальності за можливу різницю вартості квитків, якщо клієнти не
застосували промокод під час бронювання.
3.9. Вартість квитків, відображена під час бронювання, при якому застосований промокод, вказана
з урахуванням знижки, у випадку доступності такої на обрані дати та маршрут подорожі.
3.10. Інформування щодо деталей Спеціальної пропозиції та Правил здійснюється шляхом
розміщення цих Правил та додаткової інформації на сторінці Спеціальної пропозиції: на
офіційному сайті Замовника www.mastercard.ua;
3.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.
3.12. Беручи участь у цій Спеціальній пропозиції кожен учасник Спеціальної пропозиції тим самим
надає згоду Замовнику на обробку та поширення його персональних даних.
3.13. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Клієнтам
повідомляється:
3.13.1. Володільцем персональних даних Клієнтів є Замовник.
3.13.2. Персональні дані Клієнтів обробляються з метою забезпечення участі в цій Спеціальній
пропозиції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у
сфері бухгалтерського обліку.
3.13.3. З метою обробки персональних даних, згідно з цими Правилами, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, контактний номер телефону.
3.13.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних.
3.13.5. Розпорядником персональних даних Клієнтів є Замовник, та будь-які залучені Замовником
треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
3.13.6. Окрім того, передача третім особам персональних даних Клієнтів без згоди суб'єкта
персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених

Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
3.13.7. Персональні дані Клієнтів будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом дії
Спеціальної пропозиції, та у випадку, якщо цього вимагатиме чинне податкове законодавство
України до моменту виконання податкових зобов’язань та протягом 3 (трьох) років після
такого виконання. Після цього вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання
персональних даних. Персональні дані Клієнтів будуть зберігатися протягом терміну, який
передбачено законодавством України для виконання мети цих Правил, після чого вони
будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
3.13.8. Клієнти можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши
володільцю персональних даних письмовий запит на юридичну адресу Замовнику, вказану
у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Спеціальній пропозиції
отримання знижки.
3.13.9. Клієнти володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
3.14. Правила затверджені Замовником та Виконавцем діють протягом дії Спеціальної пропозиції.
3.15. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником протягом всього строку дії
Спеціальної пропозиції. Зміна та/або доповнення даних Правил Спеціальної пропозиції можливі
у випадку їх затвердження Замовником та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений
для інформування про Правила та умови Спеціальної пропозиції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил. Замовник не несе відповідальності у
випадку, якщо Клієнти не будуть ознайомлені з такими змінами.

