РЕГЛАМЕНТ АКЦІЇ "Oll inclusive на пів року за спеціальною ціною!"
1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ «Oll inclusive на пів року за спеціальною ціною!» (далі – "Акція")
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЄДРПОУ 37833282, юридична особа,
створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м Київ, вул. Антоновича, 40.
2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ:
2.1. Публічне акціонерне товариство "Укртелеком", код ЄДРПОУ 21560766, юридична особа, створена за
законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, бульвар Шевченко, 18.
2.2. Виконавець діє від імені, в інтересах та за рахунок Організатора відповідно до Агентського договору
№ 803610-433-433 від 11 липня 2014 р.
3. ЦІЛЬ АКЦІЇ
Акція спрямована на:
3.1. Залучення нових користувачів мультимедійного Сервісу, що надається Організатором (далі – "Сервіс");
3.2. Детальне ознайомлення користувачів Сервісу з особливостями та функціональними характеристиками
Сервісу.
4. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
4.1. Акція діє по всій території України згідно переліку населених пунктів, що зазначені у наявних в Організатора
чинних ліцензіях провайдера програмної послуги з урахуванням карти телекомунікаційної мережі Виконавця за
винятком території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території
Донецької та Луганської областей, що є територією проведення Операції об'єднаних сил.
5. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
5.1. Учасником Акції може стати фізична особа, яка має необхідну технічну можливість для підключення Сервісу
та уклав відповідний абонентський договір протягом строку проведення Акції (далі – "Учасник").
5.2.Технічна можливість підключення Сервісу визначається Виконавцем за погодженням з Організатором.
5.3 Учасником Акції може стати будь-яка особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена згідно з чинним
законодавством.
5.4 Датою підключення Сервісу та початку тарифікації є дата отримання Абонентом коду активації Сервісу,
що підтверджується даними систем Виконавця, або дата отримання Обладнання.
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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

6.1 Акція діє з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року, включно (далі – "Період проведення Акції"),
період дії акційних умов для Учасників Акції – Таблиця 1.
6.2 Учасники, визначені у п. 5.1. та п. 5.3. Регламенту, можуть підключити Сервіс на акційних умовах у період
з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно (граничний термін підключення до послуг за
поданими та зареєстрованими заявками – не пізніше ніж 15 cічня 2021 року).
5.3. Учасники Акції, визначені у п. 5.1 та п.5.3 цього Регламенту, які підключили Сервіс у період з 01 вересня
2020 року по 31 грудня 2020 року включно, в наступних пакетах:
- Пакет Сервісу «Oll inclusive»;
- Пакет Сервісу «Oll inclusive»+Любов;
отримують знижку на оплату вартості користування Сервісом згідно умов зазначених у таблиці № 1.
5.4. Пропозиція Акції розповсюджується тільки на вартість основного пакет сервісу «Oll inclusive».

Таблиця № 1

Назва Пакету(ів) Сервісу,
який(і) бере(уть) участь в
Акції

Тривалість дії
спеціальної вартості

Одиниця виміру
(Період
тарифікації)

Акційна вартість*
(грн. з ПДВ за
одиницю виміру)
з урахуванням
знижки

Звичайна вартість
(грн. з ПДВ за
місяць)

При підключені ТП «Oll inclusive»
Участнику акції»Oll inclusive на пів року за спеціальною ціною!»
«Oll inclusive»
У рамках дії акції
"Oll inclusive на пів
року за спеціальною
ціною!"

6 (шість) місяців
з моменту
підключення

Календарний
місяць

99,00

При підключені ТП «Oll inclusive» +Любов
Участнику акції»Oll inclusive на пів року за спеціальною ціною!»
«Oll inclusive» +Любов
У рамках дії акції
6 (шість) місяців
Календарний
з моменту
"Oll inclusive на пів
128,00
місяць
підключення
року за спеціальною
ціною!"

6.

159, 00

188,00

ВИНЯТОК

7.1. В Акції не можуть брати участь абоненти Виконавця, які не відповідають умовам, визначеним цим
Регламентом.
8.

ЗАВЕРШЕННЯ АКЦІЇ. НАСЛІДКИ

8.1 Після завершення періоду дії акційних умов користування Сервісом, визначених в п.6.3. цього
Регламенту, Учасник Акції залишається у тому самому Пакеті Сервісу, але тарифікується за
звичайною вартістю, як це визначено у таблиці № 1.
8.2 Для Учасників Акції, які протягом Періоду проведення Акції, підключать/відключать додатковий
пакет «Любов», не змінюючи основний Пакет «Oll inclusive» в рамках акції "Oll inclusive на пів року
за спеціальною ціною!", умови Акції зберігаються.
9 УМОВИ ПЕРЕХОДУ МІЖ ТАРИФНИМИ ПЛАНАМИ
9.1
Для Учасників Акції, які протягом Періоду проведення Акції, переходять на будь-який інший основний
Пакет Сервісу , окрім Пакету "Ексклюзив", умови Акції не зберігаються. Така особа втрачає статус Учасника та
після переходу на новий Пакет Сервісу користується Сервісом на звичайних умовах нового Пакету Сервісу.
10 ІНШІ УМОВИ
10.1
Цей Регламент Акції включає в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь
питання прямо не врегульовані Регламентом, Організатор залишає за собою право приймати рішення з такого
питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними.
10.2
Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.
10.3
Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної
сили.
10.4
Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цим Регламентом, а також надає повну
та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цього Регламенту або відмова Учасника від належного
виконання Регламенту вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на
одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації.
10.5
У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цього Регламенту, Організатор має право
відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора).
10.6
Регламент Акції розміщується і буде доступний для ознайомлення протягом усього строку проведення
Акції на http://ukrtelecom.ua.
10.7
Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Регламенту проведення Акції. Про
внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення Виконавцем відповідної інформації або оновленого
Регламенту на http://ukrtelecom.ua.
10.8
Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 0800-506-800/ 0-800-506-889 (безоплатно з усіх телефонів на території України).

