ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Футбол для всіх»
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1. Організатор Акції
Організатором та виконавцем Акції «Футбол для всіх» (надалі - Акція) є ПрАТ «Київстар» (надалі – Компанія),
місце знаходження якого 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
Акція проводиться в період з 10.05.2018 року по 26.05.2018 року (включно).
Місця проведення акції: мережа монобрендових пунктів продажу партнерів Компанії (далі - МПП), пункт
продажу, що належить Компанії (далі – ППК) на території міста Київ.
Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється Компанією як Організатором.
2. Учасники Акції
Учасниками Акції можуть бути Абоненти рухомого (мобільного) зв’язку Компанії, яким надається можливість
прийняти участь в Акції в період її проведення та скористатися Акційною пропозицією, за винятком абонентів
на тарифних планах, зазначених в п.3.4. цих Правил.
Акційна пропозиція - це надання Абоненту ознайомчого доступу до послуги «Київстар Футбол Легкий» на 3
(три) місяці в рамках його діючого тарифного плану з урахуванням винятків, зазначених у п.3.3. цих Правил.
Абонент може стати скористатися Акційною пропозицією тільки один раз.
3. Умови Акції
Для участі в акції необхідно в акційний період виконати наступні дії:
 завітати в один з МПП або ППК, де відбувається Акція;
 підключити за допомогою співробітника МПП або ППК послугу «Київстар Футбол Легкий»;
 встановити додаток «Київстар Футбол» за допомогою співробітника МПП або ППК або самостійно.
 після встановлення додатку «Київстар Футбол» та реєстрації в ньому Абонент автоматично стає учасником
Акції та бере учать в розіграші наступних брендованих заохочень 100 (сто) фітнес-пляшок та 50 (п’ятдесяти)
футбольних м’ячів (далі – Заохочення).
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Розіграш Заохочень від Організатора відбуватиметься наступним чином:

3.2.1.

Всі Абоненти, яким підключено Акційну пропозицію і які зареєструвались за своїм номером в додатку «Київстар
Футбол», включаються в список претендентів на отримання 1 (одного) Заохочення з переліку, визначеного в
п.3.1.1 цих Правил.

3.2.2.

Один Абонент може отримати лише одне Заохочення. Заохочення обміну не підлягає. Грошовий еквівалент
Заохочення не передбачений.
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Визначення переліку Абонентів, які можуть отримати Заохочення, відбуватиметься Організатором 30.05.2018
року через сайт www.random.org. Переможцями Акції визначаються перші 150 (сто п’ятдесят) Абонентів згідно
списку, сформованого випадковим чином на сайті www.random.org. Переможцям Акції будуть відправлені sms
повідомлення з інформацією про визначення їх переможцями Акції.
Перелік номерів телефонів Абонентів, які можуть отримати Заохлчення у вигляді скріншоту із сайту
www.random.org публікується на сайті Компанії за адресою kv.st/soccer не пізніше 31.05.2018 року.
Перші п’ятдесят Абонентів зі списку отримають футбольні м’ячі.
Наступні 100 Абоненти, які розташуються у списку з порядковим числом з 51 по 150, отримають фітнеспляшки.
Видача Заохочень відбуватиметься з 01.06.2018 року по 17.06.2018 року в МПП Організатора за адресою: м.
Київ, Хрещатик, 52 з 10.00 по 20.00.
З 18.06.2018 Абонент, який не встиг отримати своє Заохочення, втрачає право на його отримання.
Організатор не приймає та не розглядає претензії щодо списку Абонентів, що визначені як переможці Акції.
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Винятки щодо участі в Акції:
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Акційна
пропозиція

Абоненти, що мають наведені нижче ТП не можуть приймати
участі в Акції. Назва Тарифного плану (далі - ТП)

Безлім Extra, Безлім Extra+, Безлім Silver, Безлім Silver+, Безлім Gold,
Безлім Platinum, Безлім Ultra, Киевстар 4G, Киевстар 4G Extra,
Киевстар 4G Extra+, Киевстар 4G Ultra, Киевстар 4G Premium
Послуга «Київстар Футбол
(MMC), Киевстар 4G Business (MMC), Киевстар 4G Business VIP
Легкий»
надається
(MMC)
автоматично при переході
Максимальний безлім, Максимальний безлім 2017, Максимальний
на зазначені ТП:
безлім+ 2017
Київстар все разом. Екстра, Київстар все разом. Екстра. Регіон
3.4.

Строк дії Акційної пропозиції становить 3 місяці з моменту її підключення. Після закінчення строку дії Акційна
пропозиція відключається.
3.5.
Правила Акції розміщені на сайті Організатора, а саме www. kyivstar.ua (kv.st/soccer).
3.6.
Перелік
адрес
Місць
проведення
розмі
на
сайті
Організатора
за
посиланням
https://kyivstar.ua/uk/mm/service/centers/list при виборі «Київ».
3.9. З питань проведення Акції можливо звернутися через офіційний сайт Організатора www.kyivstar.ua (kv.st/soccer).

