ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
«Повертаємо до 1000 гривень на рахунок»
1. Організатори Акції
1.1.
Організатором та виконавцем Акції «Повертаємо до 1000 гривень на рахунок » (надалі —
Акція) є ПрАТ «Київстар» (надалі – Компанія), місце знаходження якої 03113, Україна, м. Київ, вул.
Дегтярівська, 53.
1.2.
Акція проводиться з 17.06.2019 року по 01.08.2019 року (включно).
Місця проведення Акції: в мережі монобрендових пунктів продажу партнерів Компанії (далі - МПП),
пункт продажу, що належить Компанії (далі – ППК) або через інтернет сайт www.shop.kyivstar.ua;
Перелік місць проведення Акції наведений за посиланням https://kyivstar.ua/ru/povertaemo
2.
Учасники Акції
2.1.
Учасником Акції може стати фізична особа, що досягла віку 18 років, одночасно є абонентом
телекомунікаційних послуг зв’язку ПрАТ «Київстар» на передплаченій формі обслуговування (далі Абоненти) та в строк дії Акції (зазначеного в п.1.2. Правил) в Місцях її проведення придбала
смартфон вартістю від 3999,00 (трьох тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’яти) грн до 8499,00 (восьми тисяч
чотириста дев’яносто дев’яти) грн (надалі – Смартфон).
2.2.
Абонент може стати Учасником Акції тільки один раз.
3. Умови Акції
3.1. Умовою участі в Акції є придбання будь-якого Смартфону з переліку у Таблиці №1;
Смартфони, що беруть участь в Акції:
Назва Смартфону
Samsung Galaxy A10 (A105F)
Samsung Galaxy A30 32Gb (A305F)
Samsung Galaxy A50 64Gb (A505F)

Відсоток бонусів від
вартості смартфону,
%
15
12
12

Вартість
грн.

Таблиця 1.

Смартфону,

3999
6499
8499

У разі виконання умови Акції, зазначеної в п. 3.1 цих Правил, Абоненту передплаченої форми
обслуговування нараховується від 12 (дванадцяти) до 15 (п’ятнадцяти) відсотків від вартості
Смартфону з ПДВ в залежності від обраної моделі, відповідно до Таблиці №1 до цих Правил, у
вигляді додаткових бонусів на бонусний рахунок Абонента, при цьому 1 (один) бонус дорівнює
еквіваленту 1 грн (далі – Бонуси), що використовуються у форматі знижки на телекомунікаційні
послуги для всіх існуючих тарифних планів Компанії передплаченої форми обслуговування;
3.2.
Відповідного тарифного плану Абонента, який є учасником Акції бонуси можуть
використовуватись у всіх існуючих тарифних планах Компанії передплаченої форми обслуговування;
3.3.

Бонуси надаються Абоненту тільки один раз;

3.4. Строк дії Бонусів становить 6 місяців. Після спливу строку дії Бонусів, вони анулюються та
використання їх вже неможливе;

3.5.

Заміна Бонусів грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

3.6.

Учасник Акції несе відповідальність за достовірність наданих даних для нарахування Бонусів;

3.7.
У разі, якщо Абонент повертає Смартфон, відповідно до строків Закону України «Про захист
прав споживачів», тоді невикористані Бонуси, що залишились на абонентських (бонусних) рахунках
Абонента, анулюються Компанією.
3.8. Бонус нараховується Учаснику Акції на спеціальний бонусний рахунок, інформація по якому
доступна Учаснику Акції, як Абоненту через *110#. Нарахування бонусів здійснюється в день
придбання Смартфону;
3.9.
У разі, якщо Абонент придбав Смартфон через інтернет сайт www.shop.kyivstar.ua, бонуси
будуть нараховані протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати придбання, але не пізніше дати завершення
Акції згідно п.1.2. цих Правил;
3.10. У разі міграції Учасника Акції, як абонента передплаченої форми обслуговування (усний
договір на надання телекомунікаційних послуг) в період Акції на контрактну форму обслуговування –
невикористані бонуси анулюються.
4.
Інші умови.
4.1.
Оформлення Акційної пропозиції здійснюється у відповідному Місці проведення Акції, а саме
в точці, де Учасник Акції придбав Смартфон.
Інформація про Акцію та перелік адрес Місць проведення Акції розміщені на офіційному сайті
Організатора, а саме: https://kyivstar.ua або https://kyivstar.ua/ru/povertaemo
4.2.
З питань умов проведення Акції можливо також звернутися по телефону 477*88.
4.3.
Організатор Акції не несе відповідальність за якість Смартфонів, що пропонуються Учасникам
Акції в МПП, в т.ч. через сайт www.shop.kyivstar.ua.
4.4.
Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними
Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними.
4.5.

