
Акційна пропозиція «Контент на всіх удома!» 

Офіційні правила 

1. Акційна пропозиція дійсна з 08.01.2021 р. по 24.01.2021 р. в магазинах партнерів на 
території України, крім зони проведення ООС і тимчасово окупованих територій. 

 

2. Акційна пропозиція «Контент на всіх удома!» полягає в наданні усім власникам 
Samsung Smart TV можливості отримати 1 (один) місяць вільного доступу до контенту 
sweet.tv. 
 

3. Для активації 1 (одного) місяця вільного доступу до контенту sweet.tv потрібно в 
додатку sweet.tv у розділі «Промокоди» ввести Samsung2021. 
 

4. Початок відліку 1 (одного) місяця користування контентом sweet.tv починається з 
моменту активації акційного контенту. 
 

5. В акції можуть брати участь усі власники Samsung Smart TV, незалежно від року 
придбання телевізора. 
 

6. Якщо користувач на момент використання промокоду не мав діючого платного 
тарифу Sweet.tv – скориставшись промокодом, він отримує доступ до пакету 
телеканалів відповідних тарифу L, бібліотеці фільмів та безкоштовний доступ до 
кінопрем’єр строком на 1 (один) місяць. До переліку отриманого контенту не входить 
доступ по Amediateka та каналів Футбол1, Футбол2. Після закінчення 1 (одного) 
місяця користування контентом від sweet.tv, подальше користування додатком 
можливо тільки згідно з тарифами sweet.tv. 
 

7. Якщо користувач на момент використання промокоду мав діючий платний тариф 
Sweet.tv – скориставшись промокодом, він отримує розширення пакету телеканалів 
відповідно тарифу L. Також він отримує доступ до бібліотеки фільмів та 
безкоштовний доступ до усіх кінопрем’єр строком на 1 (один) місяць. Протягом дії 
акційного промокоду вартість діючого тарифу не змінюється. Розширення контенту 
не дає доступу до Amediateka та каналів Футбол1, Футбол2,  якщо вони не входили у 
діючий платний тариф до моменту активації промокоду. Після закінчення 1 (одного) 
місяця користування контентом від Sweet.tv за акційним промокодом користувач 
отримує доступ до контенту відповідно до свого чинного тарифу. 
 

8. Кількість акційних товарів обмежена та може різнитися залежно від магазину. 
 

9. Зовнішній вигляд виробів може відрізнятися від зображеного в рекламних 
матеріалах.  

 



10. Детальна інформація про умови або зміни умов пропозиції наявна у продавців 
магазинів партнерів та в Інтернеті за посиланням: https://www.samsung.com/ua  

 

https://www.samsung.com/ua/black-friday-2019/

