
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Генерального директора 

ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД» 

 

 

ПРАВИЛА 

Акції ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД»  

під назвою «Ваучери», яка діє 

з 02.03.2023 року по 31.03.2023 року 

 

Користування правилами Акції Підприємства з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн ЛТД» (надалі за текстом – Компанія 

«МакДональдз»), які діють з 02.03.2023 року по 31.03.2023 року, здійснюється на основі Умов та правил користування Онлайл-сервісами 

МакДональдз в Україні, затвердженими Наказом № 52-госп, від 28 серпня 2019 року. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Компанія «МакДональдз» пропонує усім користувачам встановленого додатку McDonald's скористатися Акційною пропозицією 

«Ваучери» (надалі за текстом – «Акція»). 

1.2. Організатором та Виконавцем Акції в одній особі є Підприємства з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн ЛТД» 

(місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Гришка, буд. 7; код ЄДРПОУ 23744453; засоби зв’язку: тел.. +380442300900, +380442300903, факс. 

+380442300901; електронна адреса: info@ua.mcd.com; веб сторінка: www.mcdonalds.ua 

 

2. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Акцію проводять по всій території України, окрім території Автономної Республіки Крим і зони проведення Операції об’єднаних сил. 

2.2. Період проведення Акції: з 02 березня 2023 року до 31 березня 2023 року включно (надалі за текстом — «Період проведення Акції»).  

2.3. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційних сторінках Компанії «МакДональдз» та на встановленому додатку McDonald's 

в мережі Інтернет. 

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

3.1. В Акції беруть участь, виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) фізичні особи, які проживають або перебувають на території 

України і є користувачами встановленого додатку McDonald's в період проведення Акції та які повністю погоджуються з умовами цих Правил 

(кожен окремо - «Учасник»; разом - «Учасники»). 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Взяти участь в Акції та стати її Учасником може кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 цих Правил. Для участі в Акції необхідно 

протягом Строку проведення Акції встановити додаток McDonald's. 

4.2. Умови Акції: 

mailto:info@ua.mcd.com
http://www.mcdonalds.ua/


4.2.1. Акція є пропозицією, яка надається Учасникам встановленого додатка McDonald's у вигляді ваучера. Учасник має можливість 

скористатися ваучером лише за допомогою встановленого додатку McDonald's. 

4.2.2. Кожен продукт цієї пропозиції має різну знижку, мінімум 8%, максимум 14% в залежності від часу використання ваучера: 

4.2.2.1. Пропозиція ваучера, що використовується відображена в Додатку № 1. 

4.3. Відповідну пропозицію за одним ваучером можна використовувати один раз за день щодо кожної одиниці продуктів у відповідності до 

Додатку №1. 

4.4. Беручи участь в Акції, Учасники не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в ній. 

4.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для участі в цій Акції.  

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою 

Учасника Акції від участі в Акції. Водночас така особа вважається такою, що добровільно відмовився від участі в Акції та не має права на 

одержання переваг за ваучером та будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової. 

5.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих 

цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Компанія «МакДональдз».  

5.3. Компанія «МакДональдз» не несе відповідальності за неотримання клієнтом переваг пропозиції за ваучером у відповідності до цих правил 

з вини клієнта або самого Учасника Акції. 

5.4. Компанія «МакДональдз» може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції 

на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет. У випадку, якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, то він 

вважається таким, що прийняв ці зміни до Правил. 

5.5. Додаток № 1 є невід’ємною частиною цих правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Генерального директора 

ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД» 

 

ДОДАТОК № 1 

до правил Акції ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД»,  

які діють з 02.03.2023 року по 31.03.2023 року 

 
Період проведення акції з 02 березня 2023 року по 31 березня 2023 року включно. Кожна пропозиція ваучера діє у певний проміжок 

часу. Пропозиції, які можна придбати за ваучером зі спеціальними умовами, наведені у таблиці. 

 

№ Найменування продукції Ціна до акції 

(грн.) 

Акційна 

ціна (грн.) 

Акційна 

пропозиція у 

відсотках (%) 

Акційна пропозиція щодо продукції  

доступна у дні та години 

1. 2 кави 104 90 13,46% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

2. Кава + Пиріг вишневий 90 79 12,22% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

3. Кава + Донат малина-чізкейк 100 86 14,00% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

4. Біг Мак меню + Дабл Чізбургер меню + 3 крильця 399 359 10,03% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

5. Чікен Мікс Бокс + 2 великі картоплі фрі 341 299 12,32% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

6. Біг Мак меню + вишневий пиріг 204 185 9,31% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

7. Біг Мак меню + Хеппі Міл 291 267 8,25% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

8. Дабл Чізбургер + середня картопля фрі 134 119 11,19% Пн-нд, з 05:00 до 22:00 

 

 

 


