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1. ОРГАНІЗАТОРИ ТА СТРОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:
1.1. Організаторами акції є ТОВ «Бенефіт Сістемс» (Організатор 1) (Код ЄДРПОУ 36530526)
1.2. Організатор акції ТОВ «Бенефіт Сістемс» бере на себе зобов’язання щодо надання
інформаційної підтримки Учасникам Акції, забезпечення технічної підтримки обробки інформації
при здійсненні транзакцій Maxi.
1.3. Акція «Стимулювання використання бонусів у партнера Лінія Кіно» (надалі за текстом –
«Акція») триває в період з 01.04.2019 року до дати оголошення Організатором про завершення
Акції.
2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ:
2.1. Учасниками Акції можуть бути учасники програми лояльності «Максі», які були зареєстровані в
Програмі лояльності «Максі» партнером Лінія Кіно (надалі – «Учасники Акції»);
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: обмежено дієздатні та
недієздатні особи відповідно до чинного законодавства України.
3. УМОВИ АКЦІЇ:
3.1. Організатор Акції здійснює списання абонплати за адміністрування Програми лояльності Maxi,
встановленої відповідно до Тарифів, розміщених на сайті maxicard.ua один раз на 3 місяці
починаючи з дати початку проведення Акції у сукупній сумі за 3 місяці.
4. ОБМЕЖЕННЯ:
4.1. Організатори Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких,
як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.
4.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будьяких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами, остаточне рішення
приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення
Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
4.3. Організатор Акції має право змінити термін та умови проведення Акції. Інформування Учасників
Акції про Умови Акції здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті
Організатора.
5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ:
5.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції на вебсайті Організатора, смс-розсилки, e-mail-розсилки, розміщення інформації в соціальних мережах,
тощо.

