
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 
«Додивитесь на Балi» 

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ 
Організатором Акції є Приватне акціонерне товариство «Мультіплекс - Холдинг», що 
знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, БЦ 
«НЕСТ», офіс 707, код ЄДРПУ 32850366 (далі – «Організатор») 
Партнером Акції є ТОВ «ДЖОІН АП», що знаходиться за адресою: 02121, Україна, м. Київ, 
вул. Харківське шосе, 201/203-2а, Код ЄДРПОУ: 38729427 (надалі - «Партнер») 
Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Заохочувальний фонд Акції 
не формується з внесків Учасників Акції. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Прийняти участь в Акції мають право дієздатні фізичні особи,– громадяни України, 
яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники»). 
Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції (далі – «Учасник 
Акції»/»Учасники Акції») за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в 
розділі 5 цих Правил з урахування положень п.п. 2.2. та 2.3. Правил. 
2.2. В Акції беруть участь відвідувачі кінотеатрів «Мультиплекс» віком від 18 років, які 
придбали акційне комбо-меню та зареєстрували унікальний код чеку. 
2.3. Не визнаються Учасниками та не мають права брати участь в Акції наступні особи: 
яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 
які не виконали умови цих Правил; 
які перебувають у трудових відносинах із Партнером та/або Організатором; 
чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, 
баба) осіб, перелічених у пункті 3 п. 2.3. цих Правил. 

3. МІСЦЕ ТА СРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованої території та 
території проведення антитерористичної операції України, починаючи з 05 лютого 2018 р. 
по 31 березня 2018 р. включно. (далі по тексту – «Період проведення Акції»). 
3.2. В Акції приймають участь наступні кінотеатри «Мультиплекс»: 
Київ ТРЦ «Sky mall» (пр.Генерала Ватутіна, 2Т) (044) 290 83 75 
Київ ТРЦ «Lavina Mall» (ул. Берковецкая, 6Д)  
Київ ТРЦ «Комод» (вул. Шептицького, 4А; тел.: 044 593 35 77)  
Київ ТРЦ «Караван» (вул. Лугова, 12; тел.: 044 206 42 72)  
Київ ТРЦ «Проспект» (вул. Хоткевича, 1В; тел.: 044 220 27 14) 
Київ ТРЦ «Атмосфера» (Столичне шосе, 103; тел.: 044 277 26 01) 
Днiпро ТРЦ «Караван» (вул. Нижньоднiпровська, 17; тел.: 067 322 90 73)  
Днiпро ТРЦ «Dafi IMAX» (бульвар Звездный, 1А) 
Житомир ТРЦ «Глобал UA» (вул. Київська, 77; тел.: 0412 43 40 40) 
Запоріжжя ТРЦ «Аврора» (пр. Соборний, 83/85; тел.: 061 707 42 97)  
Кривий Ріг ТРЦ «Вікторі Плаза» (вул. Лермонтова, 37; тел.: 0564 93 83 63)  
Кривий Ріг ТРЦ «UNION» (вулиця Героїв АТО, 30г) 
Львiв ТРЦ «Victoria Gardens» (вул. Кульпарківська, 226 А) 
Маріуполь ТРЦ «Порт Сітi» (Запорізьке шосе, 2; тел.: 0629 48 20 63)  
Миколаїв ТРЦ «Сіті Центр» (пр. Центральний, 98; тел.: 0512 58 87 00)  
Полтава ТРЦ «Экватор» (вул. Ковпака, 26) 



Рівне Кіноцентр «Ера» (вул. Гагаріна, 51; тел.: 0362 68 05 13)  
Харкiв ТРЦ «Dafi» (вул. Героїв Праці, 9) 
Херсон ТРЦ «Фабрика» (вул. Залаегерсег, 18; тел.: 0552 39 71 20)  
Хмельницький ТРЦ «Оазис» (вул. Маршала Рибалка /Степана Бандери, 2А; тел.: 0382 71 90 
37)  

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 
4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті 
www.multiplex.ua (далі по тексту – «Сайт») та за телефоном Контакт центру 0 800 505 333 
цілодобово. 

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 
5.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно:  
Придбати в барі будь-якого кінотеатру «Мультиплекс», що зазначені в п.3.2. цих Правил 
Акційне комбо-меню, в яке входить поп-корн та напій Пепсі та відправити унікальний код, 
що знаходиться на чеку на короткий номер 4647 для реєстрації в Акції. 
Придбати акційне комбо-меню онлайн на сайті www.multiplex.ua для реєстрації в Акції. 
5.2. Дані про всі реєстрації кодів автоматично заносяться до баз транзакцій, які містять дані 
про номер телефону учасника, а також дату та час здійснення покупки та відправлення коду. 
5.3. В Акції приймають участь комбо-меню наступного об'єму:  
поп корн 6 л та 2 пляшки напою Pepsi Cherry 0,5 л; 
5.4. В Акції приймає участь поп корн наступних смаків – сіль, сир та бекон. Будь-які інші 
смаки не входять до Акції. 
5.5. Не відповідають умовам Акції: 
комбо-меню, які були придбані до «00» годин «00» хвилин «05» лютого 2018 року та після 
«23» годин «59» хвилин «31» березня 2018 року за київським часом; 
чеки, в яких відсутні акціїні комбо-меню. 
5.6. Партнер/Організатор не несуть відповідальності за роботу мережі Інтернет, операторів 
мобільного зв'язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація кодів до участі 
в Акції не відбулася або відбулася із запізненням, та/або за технічної помилки з передачею 
даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а також у разі надання 
Учасником Акції неточної або недостовірної інформації про персональні дані на номер 
телефону Учасника Акції, у разі настання обставин непереборної сили. 
5.7. Партнер/Організатор узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції 
від участі в Акції у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні Учасником Акції цих 
Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ 
6.1. Подарунковий фонд складається з наступних Заохочень: 
6.1.1. Попкорн 0,75л – 3 000 шт.; 
6.1.2. Напiй Pepsi Cherry 0,5л – 10 000 шт.; 
6.1.3. Запрошення в кіно – 500 шт.; 
6.1.4. Подорож до o. Балi на двох – 1 шт. (далі за текстом – «Головний подарунок»). 
* Під «Подорож до o. Балi»  на двох мається на увазі можливість придбати за ціною                    
0,01 грн. туристичну подорож до о. Балі в один із наступних можливих варіантів 
авіавильоту 16.04.2018 р. або 23.04.2018 р. на 11 (одинадцять) ночей, що включає час 
прельоту 2 (дві) доби, в готелі AYODYA RESORT 5* (Deluxe)* для двох дорослих (від 18 
років) Підтвердженням права на приз є сертифікат.  
«Подорож» складається з: 



- авіапереліт (квитки економ-класу); 
- трансфер аеропорт-готель-аеропорт; 
- проживання в готелі AYODYA RESORT 5*; 
- харчування (сніданок); 
6.2. Переможець Акції не може поділити «Подорож» на декілька частин, тобто має 
використати його за один раз, в один із можливих варіантів авіавильоту 16.04.2018 р. або 
23.04.2018 р.. 
6.3. Подарунковий фонд акції обмежений і складає кількість, зазначену у п.6.1. цих Правил 
і призначений для особистого використання Учасниками Акції і не може мати ознаки 
рекламного чи комерційного замовлення. 
6.4. Характеристики Заохочень/Головного подарунку визначаються на розсуд 
Партнера/Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних 
матеріалах і можуть не виправдати очікувань Учасників Акції/Переможців Акції. Заміна 
Заохочень/Головного подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 
допускається. 
6.5. Партнер/Організатор залишає за собою право збільшити/змінити Подарунковий фонд 
Акції, або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими 
Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень/Головного подарунку Акції. Якщо 
такі зміни будуть мати місце, Партнера/Організатор або залучені ними треті особи 
повідомляють про них в порядку, передбаченому в розділі 4. 
6.6. Партнер/Організатор Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до 
подальшого використання Заохочення Акції Учасником Акції після їх одержання, за 
неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких 
причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції, у тому числі під 
час реалізації Заохочення Акції. 
6.7. Партнер /Організатор Акції не несуть відповідальності за перенесення та/або відміну 
авіарейсів. 
6.8. Зобов'язання з оподаткування вартості Головного подарунку покладаються на 
Організатора, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
6.9. Партнер та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Подарунків 
Акції Переможцям Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування 
вартості доходів в результаті отримання Подарунків Акції забезпечується Партнером 
відповідно до вимог законодавства України. 

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ 
7.1. Визначення Переможців Акції відбувається на основі Бази даних транзакцій, відповідно 
до умов п.5.2. цих Правил, серед Учасників Акції, які здійснили покупку акційних комбо-
меню та зареєстрували унікальний код на короткий номер 4647 протягом Періоду 
проведення Акції, а також серед Учасників Акції, які здійснили покупку акційних комбо-
меню онлайн на сайті www.multiplex.ua. 
7.2. Визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, проводиться щодня 
шляхом випадкового комп’ютерного вибору з Бази даних транзакцій, серед зареєстрованих 
кодів, які були внесенні до Бази протягом Строку проведення Акції. По результатам 
визначення Переможців Акції, Учасники отримують Заохочення Акції, що вказані у п. 
6.1.1., 6.1.2. та 6.1.3.  
Щодо Переможця Головного подарунку, що вказано у п.6.1.4. цих Правил, то він 
визначається 04.04.2018 року, шляхом випадкового комп’ютерного вибору з Бази даних 



транзакцій системою Random. Це 1 (один) Переможець Акції, який отримає шанс стати 
власником Головного подарунку Акції.  
7.3. Під час визначення Переможця Акції, який отримає головний подарунок Акції, на 
умовах цих Правил, формується резервний список (надалі за текстом – «Резервний 
Список») з 30 (тридцяти) Учасників Акції (надалі за текстом – «Резервні переможці»), що 
прийняли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які матимуть право 
отримати головний подарунок Акції у разі неможливості вручення та/або відмови від нього 
Учасника Акції, який був визначений, як Переможець Акції, що отримає Головний 
подарунок Акції. 
7.6. У разі невиконання відповідним Учасником Акції вищевказаних умов, 
Партнер/Організатор, з причин, які не залежать від Партнера/ Організатор, не сплачують 
Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з таким порушенням Правил. У такому 
випадку право отримати Головний подарунок Акції перейде до відповідного Резервного 
переможця з відповідного Резервного Списку. 
7.7. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, після їх 
отримання, вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Партнер 
/Організатор Акції залишає за собою право повторного визначення Переможців Акції, які 
отримають Заохочення Акції, з Резервного Списку у випадку підозри та/або виявлення 
фальсифікації при участі у Акції з боку відповідного Переможця Акції. 

8. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ 
8.1. Вручення Заохочень Акції Учасникам Акції, які були визначені Переможцями 
щоденних розіграшів Акції, здійснюється Організатором в кінотеатрі, де Учасником Акції 
буде пред’явлений виграшний код. 
8.2. Вручення Головного призу Акції Учаснику Акції, який був визначений Переможцем 
Акції, здійснюється Організатором або залученими ним третіми особами за адресою, яку 
Сторони погодять протягом 5-ти робочих днів з дати отримання від Переможця Акції 
документів, передбачених п. 8.3. Правил. 
8.3. Для отримання Головного призу Акції Переможцю Акції необхідно протягом 2 (двох) 
робочих днів від дня, коли представник Організатора Акції зв’яжеться з Переможцем Акції, 
надіслати Партнеру або залученим ним третім особам скан-копії наступних документів на 
електронну адресу e.matkovskaya@multiplex.ua: 
- паспорти громадянина України (всіх сторінок, де є записи); 
- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідки про присвоєння 
податкового номеру); 
- закордонний паспорт громадянина України (кінцевий термін дії має бути не меншим від 
одного календарного півріччя); 
- копії інших документів, необxiдних для отримання Головного Призу Акції, визначених 
Організатором. 
8.4. У тому випадку, якщо протягом п'яти днів з визначення Переможця Акції, останній не 
відповідає на телефонні дзвінки Організатора або повідомлення електронної пошти, а також 
не надає інформацію та документи згідно п.8.3 наведених Умов, вважатиметься, що 
переможець Акції відмовився від своєї винагороди і переможця буде переобрано. 
8.5. У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати 
Головний подарунок Акції з причин, які не залежать від Організатора/ Партнера не 
сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю 
використання/отримання Головного подарунку Акції. У такому випадку право отримати 
Заохочення Акції перейде до відповідного Резервного переможця з відповідного Резервного 
Списку. 



8.6. У разі відсутності у відповідного Резервного переможця, до якого перейшло право 
отримати Заохочення Акції, згідно умов цих Правил, можливості/бажання 
використати/отримати Заохочення Акції з причин, які не залежать від 
Організатора/Партнера (у тому числі відсутність відкритої візи шенгенської зони), 
Організатор/Партнера не сплачують відповідному Резервному переможцю жодних 
компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Акції. 
У такому випадку право отримати Заохочення Акції перейде до наступного відповідного 
Резервного переможця з відповідного Резервного Списку. 
8.7. Організатор або залучені ним треті особи зобов’язуються вести відеозапис розіграшу 
Головного Призу Акції , оформити протокол результатів розіграшу та протягом 5 днів з дня 
проведення розіграшу, розмістити ці матеріали на Сайті та офіційних сторінках у соц. 
мережах. 
8.8. Видача грошового еквіваленту вартості Заохочення Акції не передбачена умовами 
проведення Акції. 

9. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, повну та безумовну згоду 
Учасника Акції з офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції/Переможцем 
Акції цих Правил або відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання 
умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця Акції від участі в Акції 
та отримання Заохочення Акції, при цьому така особа не має права на одержання від 
Партнера/Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 
9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам Акції 
повідомляється: 
9.2.1. користувачем персональних даних Переможців Акції є Оранізатор; 
9.2.2. персональні дані Переможця Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій 
Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у 
сфері бухгалтерського обліку; 
9.2.3. з метою обробки персональних даних, що вказано у п. 9.2.2. цих Правил, обробляється 
контактний номер телефону; 
9.2.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, 
зберігання, адаптування, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 
передача), знеособлення, знищення персональних даних; 
9.2.5. розпорядником персональних даних Переможців Акції є будь-які залучені 
Організатором, особи, яким надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які 
передбачені Законом України «Про захист персональних даних»; 
9.2.6. персональні дані Переможців Акції без отримання від них окремої згоди та/або 
повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у             
п. 9.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Переможців 
Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у 
випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це 
необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 
9.2.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та 
протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із 
закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Переможців Акції 
будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для 
виконання мети, яка вказана у п. 9.2.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку 
із закінченням строку зберігання персональних даних. 



9.2.8. переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних 
надіславши Користувачу персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих 
Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання 
Заохочення/Головного подарунку. 
9.2.9. переможці Акції володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону.  
9.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції/Переможці Акції тим самим надає 
згоду Організатору на обробку його персональних даних в об’ємі та на умовах, які вказані 
у п.9.2. цих Правил. 
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне 
рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточним і не 
підлягає оскарженню. 
9.5. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції з 
причин, незалежних від Організатора або Партнера Заохочень/Головного подарунку Акції. 
9.6. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Заохочення/Головного подарунку 
Акції будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не 
розглядаються Партнером/Організатором. 
9.7. Переможець Акції отримує Заохочення/Головний подарунок Акції відповідно до умов 
цих Правил лише після надання Організатору або залученим ним третім особам всіх 
документів, зазначених у п. 8.3. цих Правил.  
9.8. Організатор та Партнер не несуть відповідальності за: 
- неотримання Переможцем Акції Заохочень/Головного подарунку Акції з вини самого 
Переможця Акції; 
- за відмову Переможця Акції від одержання Заохочень/Головного подарунку Акції, якщо 
в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей. 
9.9. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників 
Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір 
Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять 
такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не 
допускаються до подальшої участі в цій Акції. Рішення про недопущення до подальшої 
участі в Акції Учасників Акцій приймається самостійно Партнером/Організатором, і 
оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції 
незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними 
Заохочень/Головного подарунку Акції), втрачають право на одержання будь-яких 
Заохочень/Головного подарунку Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника 
Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних 
компенсацій від Партнера/Організатора. 
9.10. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор та/або Партнер не 
зобов’язані вести листування з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи 
письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців 
Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції. 
9.11. Проїзд до місця отримання Заохочень/головного подарунку Акції і в зворотному 
напрямку, проживання, харчування та витрати пов’язані з отриманням 
Заохочень/Головного подарунку Акції та будь-які інші витрати Переможця Акції 
оплачуються Переможцем Акції самостійно, компенсації чи поверненню з боку 
Партнера/Організатора не підлягають. 
9.12. Партнер/Організатор Акції мають право внести зміни до умов даних Правил шляхом 
розміщення нової редакції правил на сайті www.multiplex.ua. 



9.13. Правила затверджені Партнером/Організатором Акції та діють протягом тривалості 
Акції.  
 


