Офіційні правила рекламної акції «Київстар єднає серця»
(надалі по тексту – Правила)
1.1. Замовник рекламної акції: ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого – 03110,
м. Київ, Червонозоряний Проспект, 51 (надалі – Замовник).
1.2. Організатор та Виконавець рекламної акції: ФОП Базелюк Петро
Володимирович, місцезнаходження якого 33013, м. Рівне, вул. Кіквідзе, б. 26, кв.38 (надалі
– Організатор або Виконавець).
2. Участь в Акції
2.1. До участі в Акції запрошуються всі громадяни України, яким виповнилося 18 років
та які в період проведення Акції змінили форму обслуговування, тобто перейшли з
передплаченої форми на контрактну зі збереженням номеру або ж підключили новий
номер на контрактну форму обслуговування (надалі по тексту – Учасник або Учасники Акції).
2.1.1.Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
1) працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;
2) чоловік або дружина та найближчі родичі осіб, перелічених в підпункті 1 пункту
2.1.1. цих Правил.
3) особи, яким не виповнилось 18 років.
Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до
чинного законодавства України.
3. Територія та строки проведення Акції
3.1. Акція триватиме за адресами Центрів Обслуговування Абонентів м. Рівне з 01 по
15 березня 2016 року включно:
- вул. Соборна, 190-в
4. Призи Акції (надалі по тексту – Призи Акції)
4.1. Квитки у кінотеатр «Україна» у м. Рівне, по два квитки для кожного Переможця
Акції. Загальна кількість квитків 30 (тридцять) штук,. Переможець Акції зможе самостійно
обрати фільм та час показу.
5.Умови участі в Акції та визначення Учасника, який отримає Приз
5.1. Для участі в Акції Учасник, що відповідає умовам ст.2. цих Правил, в період з 01 по
15 березня 2016 року повинен в Центрі Обслуговування Абонентів «Київстар»
- перейти на нову лінійку тарифних планів:
- «Київстар Смартфон»
- «Київстар Смартфон +»
- «Київстар Смартфон Екстра»;
- або придбати новий стартовий пакет:
- «Київстар Смартфон»
- «Київстар Смартфон +»
- «Київстар Смартфон Екстра»
та активувати його та здійснити перше поповнення на 40 грн.;
- або змінити форму обслуговування, тобто перейти з передплаченої форми на
контрактну зі збереженням номеру;
- або підключити новий номер на контрактну форму обслуговування;
- та надати свої персональні дані працівнику Центру Обслуговування Абонентів для
проведення розіграшу.
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Впродовж усього періоду Акції один Учасник Акції може взяти участь в Акції лише
один раз.
5.2. Щодня в період з 02 по 16 березня 2016 (протягом 15-ти днів) в 12:00 за Київським
часом методом випадкової вибірки відбудуться визначення 1 (одного) Переможця Акції,
який здобуває право на отримання Призу Акції, зазначених в п. 4.1. Правил.
5.3. Особи, які не виконали всіх умов, зазначених у ст.5.1. цих Правил, участі в Акції не
беруть.
5.4. Організатор/Виконавець гарантують об`єктивність при визначенні Переможців
Акції . Рішення щодо такого Учасника Акції, є остаточним й оскарженню не підлягає.
5.5. Учасник Акції має право відмовитись від Призу, подавши письмову заяву
Організатору.
5.6. Призи Акції можуть бути отримані учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.
6. Умови отримання Призів
6.1. Призи вручаються Переможцю наступного дня після визначення такого Учасника
Переможцем Акції та за умови надходження від Переможця всіх відомостей згідно п. 5.2. і
дотримання ним інших умов цих Правил.
6.2. Для отримання Призу Переможець Акції повинен виконати наступні дії:
6.2.1. Надати Виконавцю наступні дані про себе:
6.2.2. копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки);
6.2.3. копію картки платника податків ( реєстраційний номер облікової картки
платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а для осіб, що
відмовилися від реєстраційного номеру - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою
уповноваженого органу);
6.2.4. Договір, що підтверджує зміну форми обслуговування, тобто перехід з
передплаченої форми на контрактну зі збереженням номеру або ж підключення нового
номеру на контрактну форму обслуговування.
6.3. За фактом вручення Призів Переможець підписує з Виконавцем Акт прийомупередачі призу.
6.4. Відповідальною особою за нарахування та сплату всіх передбачених чинним
законодавством України податків та зборів з вручених Призів є Виконавець.
6.5. Відповідальним за повне, належне та вчасне виконання зобов’язань, щодо
вручення Призів Переможцям Акції є Виконавець. Замовник не несе відповідальності за
неналежне та/або несвоєчасне виконання (невиконання) Виконавцем своїх обов’язків,
щодо вручення Призів Переможцям Акції.
7. Інші умови
7.1. Призи не підлягають заміні будь-яким іншим еквівалентом, в т.ч. грошовим.
7.2.Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову
інформацію про Акцію. Організатор має право на свій розсуд змінити кількість Призів,
вказаних в даних Правилах Акції.
7.3. Організатор/Виконавець залишають за собою право не вступати в письмові
переговори або інші контакти з Учасниками Акції.
7.4. Організатор залишає за собою право припинити або відмовити у видачі Призів
Переможцю у випадку:
7.4.1. якщо зміну форми обслуговування, тобто перехід з передплаченої форми на
контрактну зі збереженням номеру або ж підключення нового номеру на контрактну форму
обслуговування Переможець зробив в інший період, ніж вказано у даних Правилах;
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7.4.2. якщо Переможець не може пред'явити договір, що є доказом зміни форми
обслуговування, тобто переходу з передплаченої форми на контрактну зі збереженням
номеру або ж підключення нового номеру на контрактну форму обслуговування;
7.4.3. якщо Переможець надав недостовірну та (або) неповну інформацію
Організаторові/Виконавцеві;
7.4.4. якщо Учасник порушив інші положення цих Правил, а також в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України.
7.5. Замовник/Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше
використання Призу Учасником, після його здобуття. З моменту здобуття Призу
Переможцем Акції останній несе ризик його випадкової загибелі, втрати або псування.
7.6. Факт участі в Акції означає, що Учасники виражають свою безумовну згоду з тим,
що їх ініціали (імена, по- батькові, прізвища), дата народження, зображення, фото- і
відеоматеріали, а також інтерв'ю і інші матеріали про них можуть бути використані
Організатором в рекламних й інших комерційних цілях, направлених на просування на
ринку товарів під торгівельною маркою «Київстар», в будь-якій формі, як на території
України, так і за кордоном протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких
винагород, і зобов'язалися надати Організаторові відповідну письмову згоду. Учасники
виражають свою згоду з обробкою їх персональних даних і передачею персональних даних
третім особам в тій мірі, в якій це може бути необхідним для участі в Акції.
7.7. Вся особиста інформація, у тому числі ім'я, вік, номер мобільного телефону
Учасника, використовуватиметься виключно у зв'язку з проведенням даної Акції і не буде
надана жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з Акцією.
7.8. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними
інформації (в т.ч. відносно контактів з ними).
7.9. У випадку якщо Приз повернутий з причини «відмова від отримання», він не може
повторно вимагатися Переможцем Акції. Претензії щодо не отриманих Призів не
приймаються.
7.10. Для виконання зобов'язань по врученню Призів Виконавець має право вимагати
від Переможеця Акції надання інформації, що передбачена цими Правилами і необхідної
для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Переможеця Акції в наданні
вищезгаданої інформації автоматично звільняє Організатора від зобов'язань по врученню
йому Призу.
7.11. Правилами Акції не передбачено зберігання не отриманих Призів або
можливість їх вимоги після закінчення термінів Акції. Всі неотримані Призи є власністю
Організатора, який може використовувати їх на власний розсуд.
7.12. Здобуття Призів Акції допускається виключно тими особами, які повністю
виконали всі умови даних Правил і отримали відповідне право відповідно до Правил акції.
Якщо Переможець Акції за будь-яких причин не може отримати Призи особисто, він не має
права передати/уступити право отримання Призу третім особам.
7.13. Всі Учасники Акції самостійно оплачують будь-які витрати, понесені ними у
зв'язку з участю в Акції.
7.14. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
7.15. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсними
документи на участь, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка
підроблює або отримує вигоду з підробки процесу будь-якого етапу Акції, або ж діє,
порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром
докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може
бути пов'язана з даною Акцією.
7.16. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так,
як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами,
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неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим
втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною,
неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у
виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції,
Організатор/Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які зареєстровані
Коди.
7.17. Терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даної
Акції.
7.18. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі
чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне
тлумачення цих Правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне
рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з
проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції (в т.ч.,
результати визначень) не підлягають перегляду.
7.19. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або
часткового виконання даних Правил.
7.20. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з даними
правилами, погоджується з ними та зобов’язується їх виконувати.

