
Правила використання подарункових сертифікатів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП" 

 

1. Визначення 

Пасажир — фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно 

до договору перевезення авіакомпанії — ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП" (далі Авіакомпанія). 

Клієнт — Пасажир або будь-яка інша особа, яка купує та/або активує та/або використовує 

подарунковий сертифікат Авіакомпанії. 

 

2. Номінал подарункових сертифікатів Авіакомпанії 

Доступні подарункові сертифікати Авіакомпанії з номіналом від UAH 500, з можливістю 

збільшення на будь-яку суму, кратну 100 UAH.  

 

3. Рейси, квитки на які можна придбати за допомогою подарункових сертифікатів 

Авіакомпанії 

Подарункові сертифікати Авіакомпанії можна використовувати для оплати вартості нового квитка, 

включаючи вартість тарифу і зборів, виключно на будь-якому міжнародному рейсі Авіакомпанії в 

будь-якому класі обслуговування, та/або для оплати додаткових послуг на міжнародних рейсах 

Авіакомпанії, для будь-яких Пасажирів на вибір Клієнта.  

Подарункові сертифікати Авіакомпанії можуть бути використані тільки для придбання квитків та 

послуг на сайті www.skyup.aero. 

 

4. Придбання, активація та використання подарункових сертифікатів Авіакомпанії 

Клієнт може придбати подарунковий сертифікат Авіакомпанії при здійсненні ним нового 

бронювання або вже в існуючому бронюванні. 

Після отримання оплати протягом 24 годин на вказаний Клієнтом e-mail буде відправлений 

подарунковий сертифікат Авіакомпанії. 

Подарунковий сертифікат Авіакомпанії може бути активований протягом одного року з дня, 

наступного за днем його придбання. 

У разі, якщо Клієнт, який бажає активувати подарунковий сертифікат Авіакомпанії, не має 

особистого кабінету на сайті Авіакомпанії, такий Клієнт має створити на сайті Авіакомпанії 

особистий кабінет перед активацією подарункового сертифіката Авіакомпанії. 

Після активації подарункового сертифіката Авіакомпанії в особистому кабінеті Клієнта на його 

балансі стає доступною для використання сума коштів, що відповідає номіналу активованого 

подарункового сертифіката Авіакомпанії. 

Клієнт зобов'язаний вжити заходів щодо збереження конфіденційності сертифіката та самостійно 

несе відповідальність за його використання третіми особами. 

Якщо повна вартість квитка чи послуги більша за номінал подарункового сертифіката Авіакомпанії, 

Клієнт повинен доплатити різницю між повною вартістю квитка/послуги та номіналом 

подарункового сертифіката Авіакомпанії.  



На послуги, придбані в Авіакомпанії за допомогою подарункового сертифіката, поширюються 

загальні вимоги чинного законодавства та Правила повітряних перевезень та обслуговування 

пасажирів та багажу ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ СКАЙАП», з урахуванням особливостей, 

встановлених цими Правилами. 

Грошові кошти за невикористані та/або неактивовані подарункові сертифікати Авіакомпанії не 

повертаються. 

Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) / додаткових послуг, що придбані за 

допомогою подарункового сертифіката, здійснюється Авіакомпанією виключно шляхом 

зарахування коштів на баланс Клієнта в його особистому кабінеті у відповідному розмірі, порядку 

та з урахуванням положень АВІАЦІЙНИХ ПРАВИЛ УКРАЇНИ «Правила повітряних перевезень та 

обслуговування пасажирів і багажу». 

5. Інші положення 

Авіакомпанія суворо забороняє Клієнтам, Пасажирам, третім особам пропонувати подарункові 

сертифікати Авіакомпанії для комерційних цілей, особливо на інтернет-аукціонах або інших веб-

платформах. 

Ця пропозиція дійсна, поки її не буде анульовано. Клієнт підтверджує, що він згоден з умовами цих 

Правил. Клієнт також додатково підтверджує, що він належним чином проінформував Пасажира 

про умови цих Правил, і що Пасажир розуміє та приймає умови цих Правил. Пасажир, який придбав 

квиток з використанням подарункового сертифіката, має всі права відповідно до Договору 

повітряного перевезення Авіакомпанії, Правил повітряних перевезень пасажирів та багажу 

Авіакомпанії. 

Авіакомпанія залишає за собою право вносити зміни в ці Правила в будь-який момент без 

попереднього сповіщення. Авіакомпанія всі зміни в ці Правила розміщує на своєму сайті 

www.skyup.aero.  

Авіакомпанія не несе відповідальності за будь-які збитки внаслідок будь-якого неналежного 

використання подарункового сертифіката Авіакомпанії, а також за його втрату або розголошення 

відомостей про нього стороннім особам (крім Клієнта та/або Пасажира). 

Ці Правила тлумачаться відповідно до чинного законодавства України. Суперечки спочатку мають 

вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. 

 

 

 

 


