ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Мегабайти та ТВ до смартфону»
1. Організатори Акції
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Організатором та виконавцем Акції «Мегабайти та ТВ до смартфону» (надалі — Акція) є
ПрАТ «Київстар» (надалі – Компанія), місце знаходження якого 03113, Україна, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 53.
Акція проводиться з 01.06.2019 року по 01.09.2019 року (включно).
Місця проведення акції: в мережі монобрендових пунктів продажу партнерів Компанії (далі МПП), в пункті продажу, що належить Компанії (далі – ППК) або через інтернет сайт
www.shop.kyivstar.ua; перелік місць наведений за посиланням https://kyivstar.ua/uk/go-tv.
Контроль над проведенням Акції та дотриманням цих правил здійснюється Компанією як
Організатором.
2. Учасники Акції

2.1.

Абонентам рухомого (мобільного) зв’язку Компанії надається можливість взяти участь в Акції в
період її проведення, за винятком абонентів, що обслуговуються на умовах тарифних планів
(далі – ТП), зазначених в п.3.4. цих Правил, та корпоративних абонентів.

2.2.

Абонент може стати Учасником Акції тільки один раз.

3. Умови Акції
3.1.

Придбання абонентами, незалежно від форми оплати (за готівкові кошти, банківською
карткою, в кредит чи з відстрочкою платежу), мобільного пристрою з операційною системою
Android, IOS або Windows, що підтримує стандарт 3G та 4G (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 акційну пропозицію з моменту повної оплати вартості Смартфону. При цьому
Абонент повинен здійснити замовлення Смартфону через www.shop.kyivstar.ua не пізніше 31
серпня 2019 року (включно).

3.2.

Підключення Акційної пропозиції полягає у наданні Абоненту: безлімітного пакету послуг та
Пакету бонусних мегабайтів в рамках його діючого ТП на умовах, зазначених у п.3.3. цих
правил;

3.3.

Загальні умови надання Акційної пропозиції для учасника Акції:

Таблиця № 1

Смартфоном

Період
нарахува
ння
бонусних
3000 МБ,
місяць

4G

3

Стандарт зв’язку, що
підтримується
придбаним
Абонентом

Назва Пакету

«Kyivstar Go TV Premium» + «Бонусні 3000 МБ на 3 місяці»
(тобто, загалом 9000 Мб по 3000 Мб на 1 місяць)
3.4.

Винятки щодо участі в Акції (та особливості підключення Пакету):
Назва ТП

Назва Пакету:
-

Пакет «Бонусні 3000 МБ на 3 місяці» НЕ ДОСТУПНИЙ
для підключення на ТП (в зазначених ТП бонусні 3000 МБ
вже враховані):

3.5.

Таблиця №2

-

Безлім, Київстар 4G, Київстар 4G Extra
2018, Безлім Silver, Київстар 4G Premium
2018, Безлім Gold, Безлім Platinum,
Київстар 4G Extra + 2018
Максимальний Безлім, Максимальний
Безлім 200, Максимальний Безлім 300,
Максимальний Безлім 400
Z-тариф
Київстар все разом. Екстра, Київстар все
разом. Екстра. Регіон, Київстар все разом
Z та всі існуючі ТП передплаченої форми
обслуговування та за письмовим
договором, у яких вже надано доступ до
безлімітного інтернету

Строк дії Акційної пропозиції становить 3 місяці з моменту її підключення. Після закінчення
строку дії акційна пропозиція відключається.

3.6.

У разі повернення Учасником Акції придбаного Смартфон
України «Про захист прав споживачів», Пакет анулюється.

у строки, визначені Законом

3.7.

Учасник Акції несе відповідальність за достовірність наданих даних для підключення Акційної
пропозиції.

3.8.

Правила Акції розміщені на сайті Організатора, а саме www. kyivstar.ua

3.9.

Організатор Акції не несе відповідальність за якість Смартфонів, що пропонуються Учасникам
Акції в МПП, в т.ч. через сайт www.shop.kyivstar.ua

3.10. Оформлення Акційної пропозиції здійснюється у відповідному Місці проведення Акції, а саме
в точці, де Учасник Акції придбав Смартфон. Перелік адрес Місць проведення визначений в
цих Правилах.
3.11. Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і
свою повну та безумовну згоду з ними.

