
Офіційні правила Спеціальної пропозиції  

«Онлайн-шопінг разом з Intertop» 

(далі — «Правила») 

 

Замовником Спеціальної пропозиції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за 

адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52а, поверх 4, оф. 404А, м. Київ, Україна, 01030 (далі - «Замовник»). 

Партнером Спеціальної пропозиції є ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: проспект 

Перемоги, 23, м. Київ, Україна, 03055 (далі - «Партнер»). 

Для проведення Спеціальної пропозиції Замовник та Партнер мають право залучати третіх осіб. 

1. Основні положення Спеціальної пропозиції.  

1.1. Брати участь в Спеціальній пропозиції можуть дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні 

громадяни та особи без громадянства, котрим на момент участі в Спеціальній пропозиції виповнилося 18 років, які є 
держателями карток платіжної системи Mastercard® (Debit Mastercard®, Standard Mastercard®, Gold Masterсard®, World 

Masterсard®, Platinum Masterсard®, World Black Edition Masterсard®, World Elite Masterсard®, Corporate Masterсard®), 

емітованих банками України (далі — (далі — «Учасник» та «Картка» відповідно). 

1.2. Учасниками Спеціальної пропозиції не визнаються й не мають права брати участь в Спеціальній пропозиції особи, 

які не виконали умов цих Правил. 

1.3. Спеціальна пропозиція діє з 01 грудня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. включно (далі — «Період Спеціальної 

пропозиції»). 

1.4. Спеціальна пропозиція проводиться  на Сайті Партнера у  мережі Інтернет за посиланням www.intertop.ua та в 

мобільному додатку Intertop, на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово 

окупованої території.  

1.5. Участь в Спеціальній пропозиції безкоштовна. Спеціальна пропозиція не є азартною грою та не може бути 
використана в будь-якій формі азартних ігор. 

 

2. Умови участі в Спеціальній пропозиції. 

2.1. Для участі в Спеціальній пропозиції Учаснику необхідно: 

2.1.1. мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку протягом Періоду Спеціальної пропозиції;  

2.1.2. мати спеціальний промокод MASTER5; 

2.1.3. протягом Періоду Спеціальної пропозиції оформити замовлення товарів продавця ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» 

на суму від 900,00 грн на Сайті «Intertop.ua» або через мобільний додаток Intertop з карткою Програми лояльності 

INTERTOP PLUS; 

2.1.4. при оформленні замовлення ввести спеціальний промокод MASTER5 у полі «ПРОМОКОД»; 

2.1.5. здійснити оплату замовлення онлайн за допомогою Картки та гарантовано отримати знижку в розмірі 5%. 

УВАГА! Знижка не надається на товари з Додатку №1 до цих Правил та на товари брендів: «47», «Alisa Line», 

«Alpine Сrown», «Atlantic», «Aveline», «AYAQQAP», «Bilou», «Black Brier», «BlackBrier TM.», «BlankNote», 

«BlenderBottle», «Boy&Girl», «Braska (ремни)», «Braska (сумки Додаток №1)», «brabrabra», «Calvin Klein 

(сумки)», «Calypso», «Casta», «CoinCoin», «COLAB», «Conte», «Conte Elegant», «Conte Kids», «DiWaRi», «ESLI», 

«Converse», «Coqui», «DASTI», «Duna», «Eastpak», «Effetto», «El`Skin», «Esfolio», «Esotiq», «Evie», «Fereski», 

«Flery», «Garnier», «Giulia», «GoodSox», «Guess (окуляри)», «Henderson», «I'm sorry for my skin», «invisibobble», 

«ISSA Plus», «Jack Wolfskin», «Jonak (жіноче взуття)», «Karl Lagefeld (жіноче взуття та одяг)», «Kerasys», «Kite», 

«Komilfo», «L’Oréal Paris», «Lacoste», «Lador», «Lassie», «Lion», «Lioneli», «Lucas Papaw», «LUNA», 

«MAKAS.UA», «Marina», «Marsana», «mememe», «Michael Kors (жіноче та чоловіче взуття, одяг, аксесури)», 

«Milavitsa», «Miluchi», «Missha», «Mixa», «Mizon», «Must Have», «Olteya», «Parfois», «Pax Moly», «Polaroid», 

«PowerPlay», «PowerSystem», «Promin», «Reima», «Remonte», «RIEKER», «RITO», «Royal bag», «Ryo», «Sealine», 

«SKINLITE», «Sweet Pups», «Tangle Teezer», «The Others», «Torsion», «TY», «UIC KROK», «Upixel», «Vortex», 

«VOVK», «VRX (Vortex)», «Wings», «Yoko», «Ан-Юс», «Интуиция», «Престиж»  

Кожен учасник Спеціальної пропозиції не обмежений у кількості замовлень, здійснених на умовах Спеціальної 

пропозиції. 

2.2. Не відповідають умовам Спеціальної пропозиції: 

2.2.1. транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» грудня 2020 року та після «23» години 
«59» хвилин «31» грудня 2020 року за київським часом; 

2.2.2. операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Карток. 

2.3. Беручи участь в Спеціальній пропозиції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими 

Правилами Спеціальної пропозиції та надають повну та безумовну згоду з ними.  

 

3. Фонд Заохочень Спеціальної пропозиції складають наступні Гарантовані Заохочення: 

3.1. Знижка 5% (п’ять відсотків) на товари продавця ТОВ «ІНТЕРТОП УКРАЇНА» на Сайті «Intertop.ua» (далі — 

Заохочення, Знижка). 

Для отримання Заохочення Учасник повинен використати спеціальний промокод MASTER5 відповідно до механіки, 

зазначеної в п. 2.1 Правил. 

Заохочення (Знижка), передбачена промокодом MASTER5,  підсумовується з іншими знижками, які надає 

Партнер  на Сайті «Intertop.ua».  

Строк використання Заохочення обмежується Періодом Спеціальної пропозиції.  

https://intertop.ua/
https://intertop.ua/
https://intertop.ua/


Додаткові умови використання Заохочення можна дізнатися за телефоном: 0800309919. 

3.2. За весь Період Спеціальної пропозиції один Учасник може отримати Заохочення в кількості, що відповідає 

кількості замовлень, здійснених згідно з Розділом 2 Правил. 

3.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом не допускається.  

3.4. Заохочення Спеціальної пропозиції мають бути призначені для особистого використання Учасником Спеціальної 

пропозиції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення. 

3.5. Замовник/Партнер залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Спеціальної пропозиції або 

включити в Спеціальну пропозицію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість 

наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник/Партнер повідомляють про них у порядку, 
передбаченому в Розділі 5 цих Правил. 

 

4. Умови та строки отримання Заохочень Спеціальної пропозиції 

4.1. Фактом отриманням Заохочення Учасником є момент надання Знижки Партнером Учаснику. 

4.2. Учасники, що отримали Заохочення, не можуть передавати Заохочення третім особам. 

4.3. Замовник/Партнер мають право відмовити в участі в Спеціальної пропозиції особі, яка не виконала/неналежним 

чином виконала всі умови участі в Спеціальної пропозиції, зазначені в цих Правилах.  

4.4. Замовник/Партнер не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником у зв’язку з будь-

якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/Партнера, за технічні проблеми з передачею 

даних при використанні каналів зв’язку протягом Періоду Спеціальної пропозиції, роботу операторів зв’язку, будь-які 

помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про 
право на отримання Заохочень. 

 

5. Порядок і спосіб інформування про умови Спеціальної пропозиції 

5.1. Інформування щодо правил та умов Спеціальної пропозиції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил 

на інтернет-сайті Замовника www.mastercard.ua  

5.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Партнером протягом всього Періоду Спеціальної 

пропозиції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Інтернет-сайтах, визначених п.5.1. 

цих Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.  

 

6. Інші умови 

6.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань 

та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є 
остаточним та оскарженню не підлягає. 

6.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) Учасникам повідомляється: 

6.2.1. Володільцем та Розпорядником персональних даних Учасників є Партнер. 

6.2.2. Персональні дані Учасників обробляються Партнером з метою забезпечення їх участі в цій Спеціальній 

пропозиції, вручення Заохочень та подальшого включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі 

транскордонне, своїх персональних даних Партнеру та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до 

баз даних, надсилання інформації рекламного та/або нерекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не 

суперечать законодавству України. 

6.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 6.2.2. цих Правил, Партнер може обробляти ім’я, 

прізвище, по батькові, адресу доставки, номер мобільного телефону та електронну адресу. 

6.2.4. З персональними даними, з метою, визначеною у п.п. 6.2.2. цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, 
накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення, знищення персональних даних. 

6.2.5. Обробка персональних даних Учасників здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в 

тому числі, а саме включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних 

даних Партнеру та іншим третім особам з метою систематизації, включення їх до баз даних, надсилання інформації 

рекламного та/або нерекламного характеру і/чи будь-яких інших цілей, що не суперечать законодавству України.  

Учасник, беручи участь в Спеціальній пропозиції, тим самим підтверджує, що: 

- ознайомлений з правами, котрі стосуються персональних даних; 

- Партнер та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти на адресу Учасника письмове повідомлення про 

права, мету збору даних і осіб, яким передаються персональні дані; 

- в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вищевказаних осіб щодо використання свої персональних даних з 

метою, викладеною вище. 
  

6.2.6. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 6.2.2. цих 

Правил, надіславши Партнеру письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому вони втратять право 

на участь в Спеціальній пропозиції /отримання Заохочень. 

6.2.7. Учасники володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

6.3. Партнер не несе жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім Персональних даних, що 

передаються згідно з умовами Спеціальної пропозиції, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, 

перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само 

Партнер не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Учасника з надання таких 

персональних даних. 

http://www.mastercard.ua/


6.4. У разі відмови Учасника від отримання ним Заохочення, будь-які претензії такого Учасника щодо отримання 

будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного Заохочення не приймаються і не 

розглядаються Замовником.  

6.5. Замовник/Партнер не сплачують Учасникам жодних компенсацій у випадку неможливості або небажання 

реалізації Заохочення. 

6.6. Замовник/Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, 

спрямованих на реалізацію Спеціальної пропозиції через продовження або посилення обмежувальних заходів, 

введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на 

боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Замовник/Партнер можуть прийняти рішення про 
відтермінування Спеціальної пропозиції або зміну її умов, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому 

Розділом 5 цих Правил.  

Замовник /Партнер звільняються від 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 Спеціальної пропозиції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Партнера обставини 

стосовно залучених ним третіх осіб. 

6.7. Під час проведення Спеціальної пропозиції чи після її закінчення, Замовник/Партнер не зобов’язані листуватися з 

Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Спеціальної 

пропозиції. 

6.8. Правила затверджені Замовником та Партнером та діють протягом Періоду Спеціальної пропозиції.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток №1  

до Офіційних правил Акції «Онлайн-шопінг разом з Intertop» 

 

 

Бренд Код Sale Артикул Найменування 

Braska BT1424 9812A Сумка чол. 

Braska BT1425 A25-064A Сумка чол. 

Braska BT1426 A25-8850A Сумка чол. 

Braska BT1427 A25-223A Сумка чол. 

Braska BT1428 GR-0599A Сумка жін. 

Braska BT1429 GR-2013B Сумка жін. 

Braska BT1430 GR-2011A Сумка жін. 

Braska BT1484 A25-1278A Сумка чол. 

Braska BT1485 A25-238-1A Сумка чол. 

Braska BT1485 A25-238-1A Сумка чол. 

Braska BT1486 M38-8154A Сумка чол. 

Braska BT1534 GR-2011LB Сумка жін. 

Braska BT1535 GR-2013G Сумка жін. 

Braska BT1536 GR3-6101A Сумка жін. 

Braska BT1537 GR3-8687A Сумка жін. 

Braska BT1538 GR-8128A Рюкзак жін. 

Braska BT1539 GR-830A-BP Рюкзак жін. 

Braska BT1540 A25-8871A Сумка  чол. 

Braska BT1541 M38-3923A Сумка  чол. 

Braska BT1542 M38-8136A Сумка  чол. 

Braska BT1543 Bx1120C Сумка чол. 

Braska BT1544 Bx1127A Сумка чол. 

Braska BT1545 Bx1279C Сумка чол. 

Braska BT1546 1032A Рюкзак чол.  

Braska BT1547 9027A Сумка чол.  

Braska BT1548 A25-6602A Сумка чол.  

Braska BT1549 NA50-2028A Сумка чол.  

Braska BT1550 Bx8005C Сумка чол. 

Braska BT1551 NWBP27-108A-BP Рюкзак жін. 

Braska BT1552 NWBP27-5570A-BP Рюкзак жін. 

Braska BT1553 NWBP27-6630A-BP Рюкзак жін. 

Braska BT1554 M5608-1A Сумка чол. 

Braska BT1555 A7-0300A Портмоне чол. 

Braska BT1556 A7-208A Портмоне чол. 

Braska BT1557 A7-259-1A Портмоне чол. 

Braska BT1558 A7-622A Портмоне чол. 

Braska BT1559 A7-638A Портмоне чол. 

Braska BT1560 A7-685A Портмоне чол. 

Braska BT1653 6002A-1 Мессенджер 

Braska BT1654 7108R-1 Сумка 

Braska BT1655 7264C Сумка 

Braska BT1656 A25-064C Мессенджер 

Braska BT1657 A25-1278C Мессенджер 

Braska BT1658 A25-2158A Мессенджер 

Braska BT1659 A25-2158C Мессенджер 

Braska BT1660 A25-238C Мессенджер 



Braska BT1661 Bx1120A Сумка 

Braska BT1662 Bx1127C Сумка 

Braska BT1663 Bx1128A Сумка 

Braska BT1664 Bx1128C Сумка 

Braska BT1665 Bx1131A-1 Сумка 

Braska BT1666 Bx1131C Сумка 

Braska BT1667 Bx1292C Мессенджер 

Braska BT1668 BX1292DB Мессенджер 

Braska BT1669 BX8001B Сумка 

Braska BT1670 Bx8007C Мессенджер 

Braska BT1671 Bx9005A Сумка 

Braska BT1672 Bx9005C Сумка 

Braska BT1673 G1157DB Мессенджер 

Braska BT1674 GR-0599LB Сумка 

Braska BT1675 GR-1230A Сумка 

Braska BT1676 GR-2002A Сумка 

Braska BT1677 GR-2002LB Сумка 

Braska BT1678 GR-2011B Сумка 

Braska BT1679 GR-2013A Сумка 

Braska BT1680 GR-2013R Сумка 

Braska BT1681 GR3-801LB-BP Рюкзак 

Braska BT1682 GR-8128CH Рюкзак 

Braska BT1683 GR-8128LB Рюкзак 

Braska BT1684 GR-8158LB Рюкзак 

Braska BT1685 L3356 Мессенджер 

Braska BT1686 M1506A Мессенджер 

Braska BT1687 M2164A Сумка 

Braska BT1688 M341-1A Мессенджер 

Braska BT1689 M38-1025C Мессенджер 

Braska BT1690 M38-1030A Мессенджер 

Braska BT1691 M38-1712A Мессенджер 

Braska BT1692 M38-1713A Мессенджер 

Braska BT1693 M38-3822C Мессенджер 

Braska BT1694 M38-3922C Мессенджер 

Braska BT1695 M38-8136C Мессенджер 

Braska BT1696 M38-8861A Мессенджер 

Braska BT1697 M38-8861B Мессенджер 

Braska BT1698 M38-8861LB Мессенджер 

Braska BT1699 M47-21109-1A Мессенджер 

Braska BT1700 M5610A Мессенджер 

Braska BT1701 M5831-1A Сумка 

Braska BT1702 NWBP27-808A-BP Рюкзак 

 

 


