ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Подвійний безлім для закоханих»

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.

1. Організатори Акції
Організатором та виконавцем Акції «Подвійний безлім для закоханих» (надалі — Акція) є
ПрАТ «Київстар» (надалі – Компанія), місце знаходження якого 03113, Україна, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 53.
Акція проводиться з 01.02.2018 року по 11.03.2018 року (включно).
Місця проведення акції: монобрендові пункти продажу партнерів Компанії (далі – МПП),
пункт продажу, що належить Компанії, а також інтернет сайт www.shop.kyivstar.ua; Перелік
місць наведений за посиланням https://kyivstar.ua/uk/love-bezlim
Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється Компанією, як
Організатором.
2. Учасники Акції
Всім Абонентам рухомого (мобільного) зв’язку Компанії, надається можливість прийняти
участь в Акції в період її проведення
Абонент може стати Учасником Акції тільки один раз.
3. Умови Акції

3.1.

Придбання мобільного пристрою з операційною системою Android, IOS або Windows (далі Смартфон) у місцях зазначених у п.1.3.;

3.1.1.

У разі придбання Смартфону через інтернет сайт www.shop.kyivstar.ua, Абонент має право
підключити Пакет з моменту повної оплати вартості Смартфону. При цьому Абонент
повинен здійснити замовлення Смартфону через www.shop.kyivstar.ua не пізніше 11 березня
2018 року (включно).

3.2.

Підключення акційної пропозиції полягає у наданні Абоненту безлімітного доступу до
інтернету (далі – Пакет) в рамках його діючого тарифного плану на умовах зазначених у п.3.3.
цього розпорядження, а також акційна пропозиція поширюється ще на один інший існуючий
та активний абонентський номер Компанії, що надає Абонент;

3.3.

Загальні умови надання Пакета Абоненту:

Назва Пакету

Акційна
пропозиція - об’єм
нетарифікованих
мегабайт в місяць,
на один номер
«Київстар», МБ

Таблиця № 1

Період нарахування
нетарифікованих
мегабайт, місяці

«VIP Інтернет - Безлім/0 грн/90 днів»

Безлім

3

Усі тарифи наведені в гривнях, з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду в розмірі 7,5% з вартості послуг,
без урахування ПДВ (з урахуванням усіх податків);
3.4.

Строк дії акційної пропозиції становить 3 місяці з моменту її підключення. Після закінчення
строку дії акційна пропозиція відключається та починають діяти звичайні умови тарифних
планів Абонентів.
3.5. У разі повернення Учасником Акції придбаного Смартфон у строки, визначені Законом
України «Про захист прав споживачів», Пакет анулюється.
3.6. Правила Акції розміщені на сайті Організатора, а саме www. kyivstar.ua
3.5. Організатор Акції не несе відповідальність за якість Смартфонів, що пропонуються Учасникам
Акції в МПП в т.ч через сайт www.shop.kyivstar.ua.
3.6. Оформлення Акційної пропозиції здійснюється у відповідному Місці проведенні Акції, а саме в
точці де Учасник акції придбав Смартфон. Перелік адрес місць проведення визначений в цих
правилах.
3.7. З питань проведення Акції можливо звернутися через офіційний сайт Організатора
www.kyivstar.ua або https://kyivstar.ua/uk/love-bezlim.

