ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «СКОРИСТАЙСЯ ДОДАТКОМ «МІЙ КИЇВСТАР» ТА
ОТРИМАЙ ПРОМОКОД НА ЗНИЖКУ В «ПЛАНЕТА КІНО» - ЗНИЖКА 30% НА ПАРУ
КВИТКІВ У КІНО МЕРЕЖІ КІНОТЕАТРІВ «ПЛАНЕТА КІНО»

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

1. Організатори Акції
Організатором та виконавцем акції «Скористайся додатком «Мій Київстар» та отримай промокод на
знижку в «Планета кіно» - знижка 30% на пару квитків у кіно мережі кінотеатрів «Планета кіно»
(надалі — Акція) є ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження якого 03113,
Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (надалі – Компанія).
Акція проводиться з 01 липня 2021 року по 21 липня 2021 року (включно).
Місця проведення Акції: в додатку «Мій Київстар 3.0».
Партнером (технічним партнером) Акції, що згадується в тексті цих Правил є
ТОВ «Тріумф Медіа Груп», код ЄДРПОУ 34430721, місцезнаходження якого, 02121, Київ, вул.
Дегтярівська 33В (далі – Партнер)

2. Учасники Акції
Учасником Акції може стати будь-яка фізична особа, яка погодилась з цими Правилами, одночасно
є абонентом рухомого (мобільного) зв’язку Компанії (далі – Учасники Акції). 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
Для участі в Акції в строк її проведення (зазначений в п.1.2 цих Правил) Учаснику Акції необхідно
виконати наступні умови:
3.1.1. бути користувачем мобільного додатку «Мій Київстар 3.0» або завантажити мобільний додаток «Мій
Київстар 3.0.»,
3.1.2. отримати у мобільному додатку «Мій Київстар 3.0» рекламне повідомлення (банер) з інформацією
про Акцію.
3.2.
Учасник Акції, у період проведення Акції, визначений у п.1.2. цих Правил, що виконав вимоги
пункті 3.1 цих Правил, має можливість отримати промокод, перейшовши за посиланням в
рекламному повідомленні (банері) в додатку «Мій Київстар 3.0.», внаслідок реалізації якого стане
доступна акційна пропозиція «Знижка 30% на пару квитків у кіно мережі кінотеатрів «Планета кіно»
для одного Учасника Акції на не прем’єрний кінофільм в CINETECH+-кінозалах в будь-які дні вихідні та будні, також знижка розповсюджується для VIP-місць в кінозалі (далі - Промокод).
Скористатися Промокодом можна за посиланням: https://bit.ly/3gz7Mzk, в додатку «Планета Кіно»
або одразу при оформленні замовлення в кінотеатрі мережі «Планета Кіно» в період з 01.07.2021
року по 31.07.2021 року (включно).
3.3.
Промокод видається Учаснику Акції, що виконав умови участі, зазначені в пункті 3.1 цих Правил,
одноразово через інтерфейс мобільного додатку «Мій Київстар 3.0.» та має обмеження на
застосування – не більше ніж на 2 (два) квитки, його застосування можливе у період з 01.07.2021
року по 31.07.2021 року (включно) за умови вибору квитків на не прем’єрний кінофільм в
CINETECH+-кінозалах в будь-які дні - вихідні та будні, а також знижка розповсюджується для
VIP-місць в кінозалі . Кількість Промокодів, які можуть отримати Учасники Акції на період
3.1.

проведення Акції – обмежена та складає 2 (два) Промокода для одного Участника Акції. Промокоди
обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Заміна Промокоду,
в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
3.4.

Відповідальність Організатора Акції обмежується направленням Промокодів Учасникам Акції
через мобільний додаток «Мій Київстар 3.0.». Партнер є відповідальним за забезпечення надання
Промокодів Організатору Акції та при застосуванні Учасником Акції надісланого Організатором
Акції Промокоду.

4. Відповідальність сторін
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Організатор Акції не несе будь-якої відповідальності щодо подальшого використання Промокоду,
що стане доступний Учаснику Акції після його отримання.
Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками
Акції і щодо прав будь-яких осіб на одержання Промокоду в рамках Акції. Організатор Акції не
бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
Підключення Акції здійснюється на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих
територій. Підключення Акції може бути обмежено на території проведення ООС або за інших
обставин, непідвладних контролю з боку Організатора Акції та/або залучених ним третіх осіб.
Організатор/Партнер Акції та/або залучені ним треті особи не несуть відповідальності за
неналежне виконання своїх обов’язків за цими Правилами у разі настання форс-мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві
зміни у законодавстві, що діють на всій території України, інші непідвладні контролю з боку
Організатора/Партнера Акції обставини.
5. Інші умови

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Приймаючи участь в Акції кожний Учасник Акції підтверджує та погоджується з тим, що він
ознайомлений з цими Правилами, а також зазначеними діями він підтверджує свою повну та
безумовну згоду з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або його відмова від
належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому
така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
Інформування щодо Правил Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції за
посиланням.
Положення Правил можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього
строку проведення Акції без повідомлення Учасника Акції про внесення змін. Такі зміни та/або
доповнення набирають чинності з моменту опублікування за посиланням.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил,
остаточне рішення приймається Організатором Акції.

