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1.

Загальне

Дані умови є невід'ємною частиною Правил, носять спеціальний характер стосовно основних Правил
Сервісу та діють для всіх авторизованих користувачів, які використовують частину сервісу
(функціональність) «Мій Кешбек».
Факт авторизації на Сервісі та фактичного першого використання функціональності через Акаунт на сторінці
Сервісу або в мобільному додатку відповідного ринку магазину додатків означає повне прийняття
користувачами цих умов без застережень. При подальшій авторизації через такий самий засіб авторизації на
іншому програмному продукті або сервісі, що належить Власнику, використання функціональності «Мій
Кешбек» здійснюється користувачами у будь-якому випадку згідно з цими умовами та не регулюється
умовами для інших програмних продуктів та сервісів незалежно від території використання.
Текст цих умов з урахуванням включених до нього посилань на інші правила, положення та документи, у
тому числі наведені в рамках інтерфейсу Сервісу пошуку авіаквитків Aviasales, є єдиним і повним набором
обов'язкових умов при використанні функціональності «Мій Кешбеке».
Усі терміни та визначення у тексті цих умов мають те саме значення, що аналогічні терміни та визначення у
Правилах використання Сервісу. Усі питання використання функціональності «Мій Кешбеке», які не
врегульовані в цих умовах, повинні регулюватися відповідно до загальних Правил Сервісу.
Умови обробки даних користувачів визначаються у політиці щодо обробки персональних даних Власника,
опублікованої на Сервісі.
2.

«Мій Кешбек»

Функціональність «Мій Кешбек» є частиною Сервісу та надає можливість авторизованим в Акаунті на
Сервісі користувачам (включаючи мобільний додаток відповідного ринку магазину додатків) отримувати
кешбек бонуси в результаті оформлення та оплати бронювань/замовлень послуг для мандрівників, що
реалізуються партнерами Власника.
Власником для цілей умов враховуються бронювання/замовлення, які задовольняють наступну сукупність
умов:
a. скоєні в особистих некомерційних цілях;
b. скоєні після переходу з Сервісу за відповідним посиланням, доступним на певних сторінках
інтерфейсу користувача та/або в Акаунті;
c. оформлені виключно згідно інструкцій, які розміщуються для користувачів на відповідних сторінках
інтерфейсу користувача Сервісу;
d. не були скасовані згодом;
e. скоєно без порушення цих умов та Правил Сервісу;
3.

Кешбек бонуси

Кешбек бонуси це умовні одиниці, які зараховуються Власником на спеціальний баланс користувачів в
Акаунті при оформленні бронювань/замовлень у рамках функціональності «Мій Кешбек».
Користувач може використовувати обґрунтовано зараховані кешбек бонуси для отримання від Власника суми
у національній валюті (тобто валюті країни користувача та сервісу Aviasales залежно від доменної зони),
еквівалентної числовому значенню доступних відповідному користувачеві кешбек бонусів згідно з діючими
на момент подання запиту на отримання суми умовами функціональності «Мій Кешбек».

В рамках інтерфейсу Сервісу та/або на сторінках Акаунта Власник доводить до відома користувачів
наступну інформацію про умови використання «Мій Кешбек», які є обов'язковими для зарахування та
перерахування користувачам кешбек бонусів:
a. список доступних пропозицій партнерів, у яких при оформленні бронювань/замовлень, користувачі
мають право претендувати на нарахування кешбек бонусів;
b. повний перелік умов нарахування кешбек бонусів за оформлення бронювання/замовлення за кожною
пропозицією партнера, в тому числі інструкції щодо здійснення бронювання/замовлення, терміни
підтвердження нарахування Власником та безпосередньо нарахування, правило розрахунку кешбек
бонусів за бронювання/замовлення, еквівалент однієї одиниці кешбек бонусу з метою отримання суми
від Власника;
c. доступні та прийняті Власником засоби та способи отримання платежів за сумами, на які користувач
відправив запит для отримання в еквіваленті нарахованих кешбек бонусів. Комісія платіжної системи,
строки зарахування на платіжний засіб;
d. інші умови з питань, які прямо не передбачені Правилами та цими умовами, але є обов'язковими у
зв'язку з використанням функціональності «Мій Кешбек»;
Вказана інформація дійсна для користувачів на момент використання функціональності «Мій Кешбек» та
може уточнюватись/змінюватися Власником на власний розсуд без попереднього повідомлення. Користувачі
самостійно відстежують актуальну інформацію на Сервісі та/або сторінках Акаунту при оформленні
бронювань/замовлень, за якими розраховують отримати кешбек бонуси.
4.

Інше

Користувачі погоджуються, що відстеження дотримання необхідних умов для нарахування кешбек бонусів
під час здійснення бронювання/замовлення здійснюється програмними засобами Власника та Сервісу. Такі
кошти вважаються єдиним достовірним джерелом інформації про факти оформлення бронювань/замовлень
та виконання умов нарахування кешбек бонусів.
Власник не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльності користувачів та/або третіх осіб при наданні
користувачам функціональності «Мій Кешбек», у тому числі, за технічні збої в мережі інтернет-провайдера,
факти пропуску користувачами повідомлень або інформацію про умови на сторінках Сервісу.
Власник має право не надавати функціональність «Мій Кешбек» повністю або частково у разі настання
непередбачених обставин, що впливають на можливості роботи Сервісу, таких як катастрофа, війна,
землетрус, розповсюдження інфекцій або при фактичному, очікуваному або передбачуваному порушенні
будь-якого з чинних законів, новоприйнятих законів або інших нормативно-правових актів тощо.
У разі виявлення будь-якого неприпустимого або нецільового використання функціональності «Мій
Кешбек», у тому числі, що завдає шкоди інтересам та репутації Власника та/або Сервісу, Власник має право
скасувати нарахування кешбек бонусів користувачеві або повністю обмежити доступ до функціональності.
Користувачі самостійно несуть зобов'язання щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів у зв'язку з
отриманням будь-якого оподатковуваного доходу при використанні функціональності «Мій Кешбек», як це
встановлено чинним законодавством країни податкового резидентства відповідного користувача.

