Правила проведення акції «Заохочення від JOIN UP»:
1. Визначення термінів:
1.1. Акція – рекламна акція, що організована Організатором та Партнером, в рамках якої
кожна особа, яка є користувачем Сервісу megogo.net та здійснила обмін 100 (ста) бонусів
нарахованих в рамках програми лояльності Компанії на доступ до участі стає Учасником акції
та має можливість отримати Заохочення від Партнера та виграти Приз від Партнера.
1.2. Заохочення– промокод, при активуванні якого Учасник акції має можливість отримати
одну зі знижок на товари/послуги Партнера, а саме:
знижку у розмірі 1200 (одна тисяча двісті) гривень 00 коп. при купівлі туристичного продукту
Партнера в мережі туристичних агенств "Джоін АП! ТУ Тревел" (Join UP) вартістю від 20000
(двадцять тисяч) гривень, або
знижку у розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень 00 коп. при купівлі туристичного
продукту Партнера в мережі туристичних агенств "Джоін АП! ТУ Тревел" (Join UP) вартістю
від 40000 (сорок тисяч) гривень.
Кінцева дата використання Промокоду – 30 вересня 2019 року включно. Кількість Промокодів
обмежена. Знижка по промокоду не сумується з іншими акціями та пропозиціями Партнера
та/або Організатора. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод
не відновлюється. Заміна Промокоду, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим
благом не допускається.
1.3. Приз - 2 (два) авіаквитки за напрямком Київ-Тбілісі(Грузія)-Київ у період туристичної
подорожі до 7 (семи) днів. Під наданням Призу розуміється видача Сертифікату, який дає
право одному Переможцю Акції протягом строку дії відповідного Сертифікату отримати
вказані квитки за 0,01 грн. на умовах визначеними даними Правилами. Право вибору
авіаліній залишається за Партнером. Право вибору дат перельоту залишається за
Переможцем Акції. Приз використовується особисто та не передається третім особам.
1.4. Переможець Акції – один з Учасників акції, якого було обрано за допомогою сайту
random.org і який виконав умови даних Правил проведення Акції.
1.5. Організатор/Компанія – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГОГО».
Партнер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖОІН АП! ТУ ТРЕВЕЛ».
1.6. Учасник акції – будь-яка фізична особа з необхідним об’ємом дієздатності згідно
законодавства України, яка є користувачем Сервісу megogo.net та в період дії Акції здійснила
обмін 100 (ста) бонусів нарахованих в рамках програм лояльності Компанії на доступ до
участі в Акції. Виключення становлять співробітники, представники Організатора та/або
Партнера та члени їх сімей.
1.7. Передплата – послуга з надання доступу до перегляду визначеного переліку Контенту та
ТВ-пакету на Сервісі megogo.net.
1.8. Сервіс megogo.net – сукупність технічних (програмно-апаратних) засобів та інформації,
яка відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах, та які розміщені на
Серверах Компанії, якими володіє та/або які контролює Компанія, і за допомогою яких надає
Користувачам можливість доступу до перегляду ТВ-пакетів та/чи Контенту.
1.9. Контент – аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, виконання, що зафіксовані в
фонограмах, відеограмах, музикальні твори з текстом або без тексту, виконання яких
зафіксовано в фонограмах, відеограмах, які розміщені на Серверах Компанії, та доступ до
перегляду яких надається Користувачам на підставі SVOD.
1.10. ТВ-пакет – перелік Телеканалів, доступ до перегляду яких надається Компанією на
Сервісі megogo.net.
1.11. Телеканал – об’єднана єдиною творчою концепцією сукупність аудіовізуальних творів,
яка має постійну назву, свій товарний знак/логотип.
1.12. Сервер – програмно-апаратний комплекс, який належить Компанії або орендується ним
для використання з метою організації та технічного забезпечення Користувачам доступу до
перегляду Контенту та/чи ТВ-пакетів.
1.13. SVOD («Subscription Video-on-Demand» - «надання відео за запитом по підписці») –
надання доступу Учасникам акції до перегляду каталогу одиниць Контенту з будь-якого
місця і в будь-який час за вибором Користувача.

1.14. Бонуси – умовні одиниці, які начисляє Компанія на бонусний рахунок користувача
Сервісу відповідно до умов програм лояльності Компанії. Бонуси не є, та не можуть бути
засобами платежу чи будь-яким видом валюти чи цінними паперами.
1.15. Програми лояльності Компанії – програми лояльності Компанії, умови та правила до
яких розміщені за посиланням https://megogo.net/ru/loyalty.
1.16. Туристичний продукт – попередньо розроблений Партнером комплекс туристичних
послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для
реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги
розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням.
2. Загальні положення:
2.1. Період дії Акції з 01.03.2019 року по 01.05.2019 року включно.
2.2. Територія проведення Акції: Україна, крім Луганської області, Донецької області та
Автономної Республіки Крим.
2.3. Акція не є лотереєю або іншою заснованою на ризику азартною грою.
3. Умови участі в Акції:
Бути зареєстрованим (користувачем) на Сервісі megogo.net;
Здійснити обмін 100 (ста) бонусів нарахованих в рамках програм лояльності Компанії на
доступ до участі в Акції в період дії Акції на Сервісі megogo.net. Не залежно від того, скільки
разів користувач Сервісу megogo.net здійснив обмін необхідної кількості бонусів на доступ до
участі в Акції, його діючий ID вноситься в список Учасників акції тільки 1 (один) раз.
4. Промокод надсилається автоматично, за умови виконання цих Правил, в момент
здійснення обміну 100 (ста) бонусів нарахованих в рамках програм лояльності Компанії на
доступ до участі в Акції в період дії Акції на Сервісі megogo.net.
5. Для активації Промокоду необхідно:
А) в момент здійснення замовлення на купівлю туристичного продукту Партнера в мережі
туристичних агенств "Джоін АП! ТУ Тревел" (Join UP) повідомити Промокод;
Б) здійснити оплату у розмірі 0,01 грн. на користь Партнера за надання Партнером знижки на
купівлю туристичного продукту.
6. Після активації Промокоду Учасники Акції мають право взяти участь у розіграші Призу
від Партнера.
6.1. Для участі у розіграші Призу від Партнера необхідно здійснити реєстрацію, як учасника
Акції шляхом заповнення анкети, що надається Партнером за посиланням
https://joinup.ua/megogo-joinup/.
6.2. Одна особа може зареєструватися Учасником Акції тільки один раз протягом строку дії
Акції.
6.3. У випадку відсутності реєстрації за умовами цих Правил, Учасник Акції втрачає право
брати участь у розіграші Призу.
6.4. У разі надання недостовірних даних при реєстрації, невідповідності особи умовам участі
в Акції, Організатор або Партнер акції має право виключити таку особу із переліку Учасників
Акції, які беруть участь у розіграші Призу від Партнера.
7. Умови визначення Переможця Акції:
7.1. Партнером Акції 03.05.2019 року о 12 год. 00 хв. випадковим вибором за допомогою сайту
random.org буде визначено 1 (одного) Переможця акції з числа Учасників акції, які
зареєструвалися для участі у розіграші Призу від Партнера відповідно до умов даних Правил.
7.2. Переможцем Акції вважається перший з числа Учасників акції по списку, згенерованому
за допомогою сайту random.org.
7.3. Переможця акції буде повідомлено Партнером про перемогу за допомогою електронної
пошти (e-mail) та/або номеру телефону, які були вказані під час реєстрації участі у розіграші
Призу від Партнера.
7.4. Інформацію про результати Акції та Переможця акції буде розміщено 03.05.2019 року за
посиланням https://joinup.ua/megogo-joinup/.
7.5. Переможцю Акції необхідно не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту оголошення
його Переможцем Акції, звернутись до Партнера Акції за каналами зв’язку вказаними в
умовах даних Правил.
7.6. Партнер залишає за собою право відмовляти у видачі Призу Переможцю акції у разі:

7.6.1. Якщо Учасник Акції надав недостовірну інформацію, що унеможливлює інформування
його про визначення його переможцем.
7.6.2. У випадку, якщо протягом 7 календарних днів Партнеру не вдається зв’язатись із
Переможцем акції або сам Переможець акції не повідомить про намір отримати Приз та/або
відмовиться від Призу. В цьому випадку Партнер має право визначити іншого Переможця
акції, який є наступним у списку Переможців, згенерованому за допомогою сайту random.org.
7.6.3. Якщо Учасник порушив будь-які положення даних Правил Акції, а також в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник не має
права на одержання від Партнера Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
7.7. Усі результати визначення Переможця є остаточними і оскарженню не підлягають.
7.8. Переможець Акції, приймаючи участь в Акції як Учасник Акції був повідомлений та надав
згоду, що під час вручення Призу буде здійснюватись фото-, відеофіксація. Переможець Акції
погоджується, що Фотозвіт даного заходу розміщується в ефірі на офіційних сторінках
Партнера.
7.9. В разі не дотримання зазначених вище умов, Партнер Акції має право анулювати
результати розіграшу, та визначити іншого Переможця акції, який є наступним у списку
Переможців, згенерованому за допомогою сайту random.org.
8. Приз передається Переможцю таким чином:
8.1. Сертифікат надсилається на електронну адресу Переможця Акції, який виконав умови
цих Правил, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання листа з підтвердженням наміру
отримати Приз.
8.2. Сертифікатом можна скористатися лише один раз. Заміна Сертифікату грошовим
еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації не допускається.
Сертифікат обміну чи поверненню не підлягає. При його втраті, Сертифікат не відновлюється.
Сертифікат не підлягає обміну та передачі третім особам.
8.3. Переможець Акції має право використати Сертифікат у строк до 30.06.2019 р. в мережі
туристичних агенств ДЖОІН АП! ТУ ТРЕВЕЛ.
8.4. Для використання Призу Переможець Акції повинен особисто надати наступні
документи Партнеру: власний паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової
картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або паспорт, у якому проставлено
відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), паспорт
громадянина для виїзду за кордон та бути готовими надати копії таких документів на вимогу
Партнера.
8.5. Про використання Призу Партнер та Переможець Акції укладають відповідний договір
на туристичне обслуговування згідно статті 20 Закону України «Про туризм».
8.6. Переможець Акції за рахунок власних коштів оплачує передбачені чинним
законодавством України податки та/або збори, пов’язані з отриманням Призу. Усі інші
витрати, пов’язані з участю в Акції, отриманням та/або використанням Призу Переможець
акції несе самостійно.
9. Права Учасника Акції:
9.1. Брати участь в Акції на умовах, викладених в цих Правилах.
9.2. В разі змін умов Акції, ознайомитися з ними.
10. Обов’язки Учасника Акції:
10.1. Ознайомитися з правилами Акції.
10.2. Брати участь у Акції лише на умовах визначених в цих Правилах.
10.3. Дотримуватися правил та вимог, передбачених цими Правилами та Угодою
Користувача щодо використання сервісу megogo.net.
11. Права Організатора Акції:
11.1. Організатор акції вправі змінювати Правила Акції без попереднього повідомлення
Учасників акції.
11.2. У випадку протиправних дій зі сторони Учасника, відсторонити порушника від участі
в Акції.
11.3. Витребувати від Учасників необхідну інформацію та документи у випадках,
передбачених діючими Правилами, а також інші документи для надання в державні органи, у
випадках, передбачених законодавством, що застосовується до цих Правил.

11.4. У випадку виникнення будь-яких обставин, що перешкоджають проведенню Акції –
несправності або збою в мережі Інтернет, в результаті яких подальше проведення Акції стало
неможливим, Організатор має право тимчасово призупинити або зовсім припинити
проведення Акції.
11.5. Стежити за дотриманням Учасниками акції Правил проведення Акції.
11.6. На будь-якій стадії Акції виключити Учасника, якщо у Організатора є сумніви або
підстави вважати таку особу порушником Правил Акції та/або Угоди Користувача щодо
використання сервісу megogo.net.
11.7. Організатор на власний розсуд має право заборонити подальшу участь в цій Акції
будь-якій особі, яка діє в порушення цих Правил, в тому числі, передає, відчужує Передплату
третім особам. Організатор самостійно визначає спосіб реалізації зазначених прав,
включаючи, але не обмежуючись, блокування Учасників, в тому числі на сайті megogo.net,
та/або анулювання Передплати.
11.8. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з
Учасниками Акції/Переможцем Акції щодо розіграшу/отримання Призу.
12. Обов’язки Організатора Акції:
12.1. Провести Акцію у відповідності з даними Правилами.
13. Організатор не несе відповідальність за:
13.1. невиконання (невчасне виконання) Учасниками акції обов’язків та умов, що
передбачені даними Правилами;
13.2. правильність, точність та достовірність даних, контактної та іншої інформації, яку
Учасник акції зазначить/зазначив на Сервісі megogo.net;
13.3. неотримання Учасником акції Промокоду або Призу та не можливість використання
по причинам, що не залежать від Організатора.
14. Участь у Акції здійснюється на добровільній основі.
15. Беручи участь у Акції Учасник акції підтверджує, що повністю ознайомлений з Правилами
та надає свою згоду на їхні умови, в тому числі, але не обмежуючись, на:
15.1. участь в рекламних інтерв’ю про участь в Акції, в тому числі для радіо, телебачення,
інших засобів масової інформації, а також на здійснення Організатором та/або Партнером
та/або третіми особами за завданням Організатора та /або Партнера фото- та відеозйомок
Учасника акції та без будь-яких додаткових погоджень чи винагород на здійснення
використання, з правом передачі третім особам, цих матеріалів (фото-/відеоматеріалів з
Учасником акції) в засобах масової інформації, в тому числі в рекламних цілях;
15.2. на отримання від Організатора та Партнера або уповноважених ними осіб послуг у
вигляді отримання SMS, e-mail повідомлень та розсилок, пов’язаних з проведенням Акції;
15.3. на здійснення Організатором та Партнером, а також його уповноваженими особами
збирання, обробки (у тому числі з застосуванням автоматизованих засобів), зберігання,
використання, розповсюдження в цілях проведення Акції персональних даних Учасника акції,
з застосування необхідних засобів захисту таких даних від несанкціонованого
розповсюдження.
16. Організатор та Партнер не несуть відповідальності за невиконання ними обов’язків,
згідно даних Правил, в разі відізвання Учасником акції своєї згоди, яка передбачена п. 15
Правил.
17. Учасники акції самостійно оплачують всі витрати, пов’язані із участю в Акції.
18. В будь-якому разі Організатор та Партнер не компенсує Учасникам акції витрати,
пов’язані з участю в Акції (в тому числі, але не виключно, витрати у зв’язку з участю в Акції),
а також витрати осіб, які не були допущені до участі в Акції та/або які не відповідають
вимогам, встановленими в цих Правилах.
19. Дані Правила розміщені на Сайті megogo.net та на сайті joinup.ua в період дії Акції.
20. Порядок проведення Акції, дані Правила, а також будь-яка інша діяльність пов’язана з
Акцією регулюється законодавством України.
21. Дані Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.
22. Остаточні рішення та/чи роз’яснення щодо питань, ситуацій, у тому числі спірних, що
виникають/можуть виникнути через неоднозначне тлумачення даних Правил, та/або
питань, що не врегульовані даними Правилами, приймаються безпосередньо та виключно
Організатором та Партнером Акції.

23. В разі виникнення питань у Учасника акції, він може задати їх Організатору Акції за
адресою support@megogo.net, за телефоном гарячої лінії 0 800 751-234, а також Партнеру
Акції travel@joinup.ua, за телефоном 0800 21 05 79.

