ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Київстар ТБ» у подарунок до телефонів Xiaomi»
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1. Організатори Акції
Організаторами та виконавцями Акції «Київстар ТБ у подарунок до телефонів Xiaomi» (надалі Акція) є:
ТОВ «Плюс ТБ» (надалі – Компанія), код ЄДРПОУ 42642803, місце знаходження: 04107, Україна, м. Київ,
вулиця Половецька, будинок 3/42.
ПрАТ «Київстар» (надалі – Київстар), код ЄДРПОУ 21673832, місце знаходження: 03113, місто Київ, вул.
Дегтярівська, буд. 53.
Акція проводиться з 16 листопада 2020 року по 15 cічня 2021 року (включно).
Місця проведення Акції: в мережі мультибрендових пунктів продажу партнерів ПрАТ Київстар.
Контроль за проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснюється Компанією та Київстар, як
Організаторами.
2. Учасники Акції
Учасником Акції може стати будь-яка фізична особа, яка погодилась з цими Правилами, одночасно
є споживачем телекомунікаційних послуг будь-якого мобільного оператора України (далі - Абоненти) та в
період дії Акції (зазначеного в п.1.2. Правил) в Місцях її проведення придбала мобільний телефон Xiaomi
Mi 10T або Redmi Note 9 або інший телефон Xiaomi, вказаний в переліку на офіційній сторінці Акції –
kyivstar.ua/uk/xiaomi чи в рекламних матеріалах Акції (надалі – Смартфон). Участь у Акції неповнолітніх,
обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
3. Умови акції
Учаснику Акції, який відповідає п.2.1. цих Правил, надається можливість користуватися послугою «Київстар
ТБ» на умовах пакету «Сімейний» протягом ознайомчого періоду без додаткової плати. Під ознайомчим
періодом мається на увазі період надання доступу до послуги «Київстар ТБ» на умовах пакету «Сімейний»
протягом місяця підключення та 3 (трьох) повних наступних місяців без додаткової оплати.
Для того, щоб скористатися ознайомчим доступом Абонент має бути користувачем мобільного додатку
«Київстар ТБ» з ОС Андроїд, або завантажити мобільний додаток «Київстар ТБ» з PlayMarket,
авторизуватись під своїм мобільним номером телефону, ввести IMEI 1, зазначений на коробці Смартфона,
у поле «Введення промокоду» у профілі користувача додатку «Київстар ТБ». У випадку, якщо Абонент вже
користується «Київстар ТБ» за особовим рахунком, Абоненту необхідно проконсультуватися з продавцем в
магазині Київстар чи зателефонувати за номером 466 до контакт-центру Київстар щодо можливостей
отримання ознайомчого доступу за особовим рахунком.
Детальні умови надання послуги:
У Абонентів Київстар під час користування послугою «Київстар ТБ» на умовах пакету «Сімейний» мобільний
інтернет-трафік додатково не тарифікується.
Доступ до контенту послуги «Київстар ТБ» надається тільки на території України (крім тимчасово
окупованих територій). Надання доступу до контенту послуги «Київстар ТБ» може бути обмежене на
території проведення ООС.
Якщо Абонент перебуває за кордоном, мобільний інтернет під час перегляду телеканалів і завантаження
додатку «Київстар ТБ» оплачується за роумінговими умовами тарифу.
Після закінчення періоду ознайомчого доступу для абонентів Київстар користування послугою «Київстар
ТБ» на умовах пакету «Сімейний», користування здійснюватиметься на загальних засадах надання послуги
«Київстар ТБ» на умовах пакету «Сімейний» з платою 120 грн/місяць. (для абонентів інших мобільних
операторів після закінчення ознайомчого доступу послуга «Київстар ТБ Сімейний» автоматично
відключається).
У разі активації промокоду після завершення періоду його дії підключення послуги на акційних умовах не
відбудеться.
Для відключення послуги «Київстар ТБ» на умовах пакету «Сімейний» під час ознайомчого періоду
Абоненту необхідно зателефонувати до контакт-центру Київстар за номером 466 (тільки для абонентів
Київстар) або 0 800 300 466 (для абонентів будь-яких операторів безкоштовно в межах України).
Кінцева можлива дата активації промокоду зазначається на листівці, але не пізніше ніж 31.05.2021 року.
4. Інші умови
Оформлення Акційної пропозиції здійснюється шляхом придбання Смартфону у Місці проведення Акції.
Участь у Акції є підтвердженням того, що її Учасник, а у випадку якщо Учасник неповнолітня, обмежено
дієздатна або недієздатна особа один з батьків/опікун/піклувальник розуміє, безумовно та повністю
погоджується з положеннями цих Правил.
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Інформування щодо Правил Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції за
посиланням kyivstar.ua/uk/xiaomi
Положення Правил можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку
проведення Акції без повідомлення кожного з Учасників окремо про внесення змін. Такі зміни та/або
доповнення набирають чинності з моменту опублікування за kyivstar.ua/uk/xiaomi
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне
рішення приймається Організатором Акції.

