
Офіційні правила 

рекламної акції «Київстар ТБ 3 місяці до смартфонів Samsung» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Рекламна акція «Київстар ТБ 3 місяці до смартфонів Samsung» (далі — «Акція») проводиться з 

метою формування та підтримання обізнаності потенційних споживачів до смартфонів торговельної 

марки «SAMSUNG», акційного модельного ряду, що зазначається на сайті Акції, стимулювання 

споживчого попиту на зазначені товари і в якості заохочення до такої мети надання Учасникам Акції 

можливості доступу до Сервісу за Правилами цієї Акції. 

1.2. Акція проводиться відповідно до чинного законодавства та згідно з цими Офіційними Правилами 

(далі — «Правила»). 

1.3. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг Електронікс Україна 

Компані». Адреса: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57 (далі — «Організатор»). Організатор має право 

залучати до проведення Акції третіх осіб. 

1.4. Під «Сервісом» розуміється сервіс Київстар ТБ», адміністраторам якого є юридична особа ТОВ 

«Плюс ТБ», місцезнаходження м.Київ, вул.Кирилівська, 23, 04080, Україна, код ЄДРПОУ 42642803 , яка 

володіє Сервісом, здійснює управління ним, та надає Учасникам Акції послуги з доступу до контенту на 

власному сервісі (далі – «Адміністратор сервісу»). 

1.5. «Учасник» – це споживач, який придбав Акційну Продукцію, та виявив бажання прийняти участь 

у Акції згідно цих Правил.  

1.6. «Акційна Продукція» – акційні смартфони торговельної марки «SAMSUNG», перелік яких 

зазначається на сайті Акції, (далі – «Акційна продукція») та може оновлюватися час від часу. 

Придбання Акційної Продукції є можливим у місцях продажу такої Акційної Продукції. 

1.7. «Сайт Акції» – сторінка в мережі інтернет за адресою 

https://www.samsung.com/ua/promotion/galaxy-content-promo/  

1.8. Акція не є азартною грою та не може бути використана, як азартна гра за будь-яких умов. 1.8. 

Учасник несе особисту відповідальність за можливі наслідки не ознайомлення з цими Офіційними 

Правилами. 

 

2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Строк проведення Акції — із «15» вересня 2022 р. по «15» листопада 2022 р. включно. 

2.2. Акція проводиться по всій території Україні, крім тимчасово окупованих територій та зони 

проведення ООС. Придбання Акційної Продукції є можливим у місцях продажу такої Акційної 

Продукції, перелік яких розміщений на сторінці Акції в мережі Інтернет. 

  

https://www.samsung.com/ua/promotion/galaxy-content-promo/


2.3. Строки, зазначені в цих Правилах,  визначаються місяцями та днями. При цьому «місяць» означає 

відповідний календарний місяць із кількістю днів, яку він має; слово «день» означає календарний день у 

випадку, коли мається на увазі робочий день, про це прямо зазначається у Правилах.  

 

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

3.1. Учасником Акції може бути повнолітня та дієздатна фізична особа, яка зареєстрована та/або 

постійно проживає на території України, крім зони проведення ООС та тимчасово окупованих 

територій, яка в період проведення Акції придбала Акційну Продукцію за адресами, вказаними на 

сторінці Акції в мережі Інтернет, та виконала всі умови Правил.  

3.2. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним особам, 

працівникам і представникам Замовника або Організатора, пов’язаним з ними особам, членам сімей 

таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких інших осіб, що мають 

безпосереднє відношення до організації або проведення цієї Акції.  

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Для участі в Акції необхідно у період з «15» вересня 2022 р. по «15» листопада 2022 р. (включно) 

придбати 1 (одну) одиницю Акційної продукції. 

4.2. Для отримання Заохочення Учаснику Акції необхідно зареєструватися у Сервісі у строк із «15» 

вересня 2022 р. по «15» листопада 2022 р. включно.  

Здійснити реєстрацію на Сервісі згідно з наступним порядком:  

1. Відкрийте додаток Київстар ТБ на придбаній Акційній продукції, 

2. Вам висвітиться банер з доступом на 3 місяці, 

3. Натисніть «Далі» та пройдіть авторизацію за номером телефону,  

4. Після авторизації, на банері натисність кнопку «Підключити», 

5. Насолоджуйтеся переглядом! 

4.3. Під «Заохоченням» мається на увазі надання Учаснику Акції Вільного доступу до контенту, 

розміщеного на сервісі  «Київстар ТБ» на умовах та в порядку, визначених цими Правилами, з 

урахуванням особливостей, передбачених пунктом 4.5. цих Правил.  

4.4.  Під «Вільний доступ до контенту» мається на увазі, що 3 (три місяці пакету «Преміум HD» 200 

грн\міс, входить у вартість Акційної продукції.   

4.5. Вільний доступ до контенту Сервісу передбачає: 

Право Вільного доступу до контенту за допомогою сервісу «Київстар ТБ». Зокрема, протягом 3 (трьох) 

місяців із дня реєстрації Учасника Акції на Сервісі відповідно до порядку, визначеного пунктом 4.2. цих 

Правил, Учасник Акції отримує вільний доступ до 20 000 фільмів та 300 телеканалів пакету «Преміум 

HD», перегляду архіву телепередач, а також можливість активувати профіль з дочірніми акаунтами. 



Після закінчення 3 (трьох) місяців, з моменту отримання Заохочення, Учасник акції, що є абонентом 

мобільного оператора Київстар, буде автоматично переведений на стандартні умови надання послуги 

«Київстар ТБ» за пакетом «Сімейний» з платою за послугу 150 грн/місяць, яка буде стягуватися з 

мобільного рахунку абонента Київстар. Вимкнути послугу можна зателефонувавши за номером 466 або 

у програмі Мій Київстар > Послуги > Телебачення. 

Для Учасників акції абонентів інших мобільних операторів окрім Київстар послуга автоматично 

відключається, проте, її можна буде самостійно підключити та оплачувати з банківського рахунку. З 

детальною інформацією про умови або зміни умов пропозиції можна ознайомитися за номером 0 800 

300 466 (безкоштовно з номерів усіх телеком-операторів України). 

Звертаємо вашу увагу, що абоненти FTTB та тарифних планів лінійки «Все разом» від Київстар не 

зможуть отримати Заохочення.  

4.6. Учасник має право за своїм вибором скористатися Заохоченням повністю або частково, зокрема, 

отримати право вільного доступу до всього контенту або його частини, відповідно до пункту 4.5. 

Правил, на свій власний розсуд. 

4.7. Організатор Акції не несе відповідальності за відповідність контенту, до якого надається доступ, 

вимогам чинного законодавства України, дотримання у такому контенті прав третіх осіб, а також не несе 

відповідальності за можливі технічні та інші несправності у роботі Сервісів, до яких надається доступ у 

рамках цієї Акції.  

4.8. Після спливу строків надання вільного доступу до Сервісу «Київстар ТБ» в рамках цієї Акції, на 

умовах, визначених в розділі 4 цих Правил, Учасник Акції має право за своїм власним вибором 

продовжити користування Сервісами відповідно до загальних умов надання послуг на цих Сервісах або 

відмовитися від такого користування.  

4.9. Акція застосовується до кожної конкретної одиниці Акційної Продукції. Таким чином, у випадку 

придбання двох чи більше одиниць Акційної Продукції, Заохочення надається щодо кожної такої 

одиниці і не підсумовується.  

4.10. У випадку будь-яких змін у складі контенту, який надається Учасникам Акції згідно із пунктом 4.5. 

Правил, такі зміни будуть опубліковані на сторінці Акції в мережі Інтернет. 

4.11. Організатор Акції не є стороною правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням 

Учасником Сервісів на умовах Акції, Заохочення надається Адміністратором сервісу кожному Учаснику 

безпосередньо. 

 

5. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. 

5.1. Інформаційна підтримка Акції надається:  



5.1.1. Організатором Акції за телефоном 0 800 502 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах 

України безкоштовні). Тарифікація дзвінків з телефонів мобільних операторів здійснюється за 

тарифами відповідного мобільного оператора, яким користується Учасник Акції.  

5.1.2. Адміністратором сервісу «Київстар ТБ»: за телефоном 0 800 300 466 (безкоштовно по Україні) та 

за електронною поштою apps@kyivstar.net.  

5.2. Тарифікація доступу Учасників Акції до Сервісу за допомогою мережі Інтернет здійснюється 

відповідно з тарифами обраного Учасником Акції провайдера доступу до мережі Інтернет. Якщо ви 

абонент Київстар, мегабайти не знімаються, якщо ви користуєтеся мобільним інтернетом Київстар в 

мережі 2G/3G/4G. Якщо ви абонент іншого мобільного оператора, тарифікація відбувається 

відповідно до умов вашого тарифу. 

 

6. СПОСІБ І ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО СТРОКИ І УМОВИ 

ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

 

6.1. Інформування Учасників Акції про умови участі проводиться шляхом розміщення інформації на 

сайті Акції. Інформацію про ці Правила та про зміну строків та умов проведення Акції також можна 

дізнатися на інформаційній лінії 0 800 502 000 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України 

безкоштовні).  

6.2. У разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких інших змін або доповнень до умов і 

порядку проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковано на сайті Акції.  

6.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову інформацію про 

Акцію в порядку, визначеному пунктом 6.1. Правил.  

 

7. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Організатор не примушує будь-яким чином Учасника Акції укладати із Адміністратором сервісу 

«Київстар ТБ», після закінчення строків проведення Акції та використання Учасником Акції Заохочення, 

будь-яких договорів про надання послуг, що надаються із використанням зазначеного Сервісу тощо.  

7.2. Заохочення не підлягає заміні будь-яким іншим еквівалентом, у т.ч. грошовим.  

7.3. Організатор має право достроково припинити проведення Акції в односторонньому порядку не 

повідомляючи причин цього. У разі дострокового припинення проведення Акції, будь-яких змін або 

доповнень до умов і порядку проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковано на сайті Акції. 

 7.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни і розміщувати додаткову інформацію про 

Акцію в порядку, визначеному пунктом 6.1. Правил. Нові умови набирають чинності з моменту їх 

розміщення в порядку п. 6.2 Правил. Учасник Акції підтверджує своє ознайомлення з новими умовами 

та зобов’язується перевіряти умови Акції та ці Правила.  

mailto:apps@kyivstar.net


7.5.  У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, 

не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до 

вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не 

підлягає оскарженню. 

 


