Правила акції «Інфініті надо»
1. Замовник Акції ПрАТ «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження якого:
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.
2. Організатор Акції Visage Advertising Limited, Код ЄДРПОУ 23513972, місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31.
3. Найменування Акції «Інфініті надо».
4. Територія проведення Акції – Україна, за виключенням територій проведення Операції
Об’єднаних Сил та тимчасово окупованих територій (враховуючи Автономну республіку
Крим). Інформування щодо Правил Акції доступна на офіційній сторінці Замовника за
посиланням http://kv.st/infinity.
5. Строк Акції – з «27» січня 2020 року по «4» лютого 2020 року включно.
6. Учасниками Акції можуть стати повнолітні та дієздатні особи, що в продовж дії Акції:
-

є абоненти послуги Київстар ТБ, що надаються ПрАТ «Київстар» та мають активну
послугу на момент проведення Акції;

-

залишили свої контактні данні через форму за посиланням http://kv.st/infinity, де
вказали ім’я, особисту електронну пошту (E-mail), та номер телефону;

-

у період з «27» січня 2020 року по «4» лютого 2020 року подивилися будь-який
контент у додатку Київстар ТБ.

7. Учасниками Акції не можуть співробітники, або близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки) Замовника або Організатора та будь-яких інших осіб, які беруть
участь в підготовці та проведенні Акції.
8. Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами і свою повну та безумовну згоду Організатору на збір та обробку своїх
персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах, а саме з метою виконання
умов Акції.
9. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання
вважається відмовою Учасника від участі в акції та отриманні Подарунка. У випадку
порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх
інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Подарунка.
10. Переможцями Акції можуть бути обрані Учасники, які виконали усі умови Акції.
11. Визначення переможців в кількості трьох осіб, буде відбудеться «5» лютого до кінця дня
за допомогою сайту random.org.
12. Результати розіграшу будуть оголошені «6» лютого 2020 року на сторінці акції
http://kv.st/infinityта сповіщенням кожного з переможців за допомогою номера телефону,
залишеного через форму.
13. Переможці здобувають право на отримання Подарунка. Під подарунками маються на увазі
три набори по дві іграшки від #ERC_toys_distribution.

