Офіційні правила акційної пропозиції
«Купуй Samsung Galaxy S9/9+ – безлімітний Інтернет та роумінг у подарунок»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Цими офіційними правилами (далі – «Правила») визначається порядок
проведення акції під умовною назвою «Купуй Samsung Galaxy S9/9+ – безлімітний
Інтернет та роумінг у подарунок» (надалі також – «Акція»).
1.2. Замовник Акції – Товариство з обмеженою відповідальністю «Самсунг
Електронікс Україна Компані» (надалі – «Замовник»).
1.3. Організатор та виконавець Акції – ПрАТ «Київстар», №53 в реєстрі операторів,
провайдерів телекомунікацій, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (надалі –
«Організатор»).
1.4. Організатор має право залучати третіх осіб до проведення Акції.
1.5. Учасник Акції (надалі також – «Учасник») – повнолітня та повністю дієздатна
фізична особа – громадянин України, яка зареєстрована та постійно проживає на
території України, яка під час проведення Акції виконала Правила Акції, крім осіб,
визначених розділом 4 «УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ» цих Правил, та є абонентом
телекомунікаційної послуги «Київстар» (надалі також – «Абонент»).
1.6. Акція полягає у наданні Учаснику доступу до телекомунікаційної послуги, що
надається Організатором, у разі придбання Учасником одного з акційних
мобільних терміналів, на спеціальних умовах, визначених у розділі 2 «АКЦІЙНА
ПРОПОЗИЦІЯ» цих Правил.
1.7. Акція не є азартною грою і не може бути використана у будь-якій формі
азартних ігор.
1.8. Інформація про будь-які зміни умов, строків та місця проведення Акції
публікується на сторінці в мережі Інтернет за адресою: https://kyivstar.ua/uk/s9promo
1.9. Приймаючи участь в Акції Учасник підтверджує, що він повністю ознайомлений
та згоден із цими Правилами.
1.10. Акційні мобільні термінали – мобільні телефони (смартфони) марки
«SAMSUNG» Galaxy S9+ моделей SM-G965FZKHSEK, SM-G965FZADSEK, SMG965FZDDSEK, SM-G965FZKDSEK, SM-G965FZPDSEK, або Galaxy S9 моделей SMG960FZADSEK, SM-G960FZDDSEK, SM-G960FZKDSEK, SM-G960FZPDSE, імпортовані на
митну територію України ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані».
2. АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ.
2.1. Акційна пропозиція – надання Учаснику доступу до телекомунікаційної послуги
Організатора, а саме послуги, що підключаються Абонентам на умовах «VIP
Інтернет - Безлім/0 грн/90 днів» (надалі також – «Інтернет пакети») та «Вільний
роумінг» у разі придбання Учасником одного з акційних мобільних терміналів.
2.2. Умови надання Інтернет пакетів:

2.2.1. Строк дії Інтернет пакетів становить 90 (дев’яносто) днів, не враховуючи день
замовлення;
2.2.2. Інтернет пакети сумісні з усіма існуючими тарифними планами та інтернет
пакетами;
2.2.3. При відключенні Інтернет пакету або завершенні строку дії користування
послугою доступ до мобільного Інтернету надається на умовах діючого тарифного
плану Абонента;
2.2.4. При зміні тарифного плану Абонента Інтернет пакет зберігається;
2.2.5. Заявки на замовлення/відключення Інтернет пакетів виконуються протягом
доби.
2.2.6. Інтернет пакети діють тільки при реєстрації кінцевого абонентського
обладнання в домашній мережі (не у роумінгу).
2.3. Умови надання послуг роумінгу:
2.3.1. Для Абонентів за договором телекомунікаційної мережі «Київстар»: Обсяг
нетарифікованих хвилин, що діють в межах послуги «Міжнародний роумінг» - 60
хвилин. Термін дії нетарифікованих хвилин, що діють в межах послуги
«Міжнародний роумінг» - 90 днів;
2.3.2. Для Абонентів передплаченого зв’язку мережі «Київстар»: Кількість
нетарифікованих послуг в межах послуги «Міжнародний роумінг» - 300 гривень.
Термін дії нетарифікованих послуг в межах послуги «Міжнародний роумінг» 3(три)
календарних місяців.
2.3.3. Замовлення Акційної пропозиції відбувається автоматично протягом 3 (трьох)
днів перебування в мережі «Київстар» на акційному мобільному терміналі;
2.3.4. З одного акційного мобільного терміналу Акційну пропозицію можливо
замовити тільки один раз;
2.3.5. Акційна пропозиція діє 3 (три) календарних місяці з дня замовлення;
2.3.6 Після закінчення терміну дії нетарифікованих хвилин невикористаний обсяг
хвилин анулюється.
2.4. Акційна пропозиція може бути отримана Учасником Акції при придбанні
акційних мобільних терміналів – мобільних телефонів (смартфонів) Galaxy S9+
моделей SM-G965FZKHSEK, SM-G965FZADSEK, SM-G965FZDDSEK, SM-G965FZKDSEK, SMG965FZPDSEK, або Galaxy S9 моделей SM-G960FZADSEK, SM-G960FZDDSEK, SMG960FZKDSEK, SM-G960FZPDSE, імпортованих на митну територію України ТОВ
«Самсунг Електронікс Україна Компані».
2.5. Акційна пропозиція надається відповідно до вимог чинного законодавства
України, умов надання телекомунікаційних послуг, що опубліковані а мережі
Інтернет за адресою: http//www.kyivstar.ua
2.6. Додатково з умовами деталізації активації Акційної пропозиції, відповідно до цих
Правил, можливо ознайомитися на сайті за посиланням: https://kyivstar.ua/uk/s9promo, та в місцях продажу акційних мобільних терміналів.
2.7. Доступ до мережі 4G надається за умови наявності 4G-покриття.

3. СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
3.1. Акція проводиться в строк з 23.04.2017 р. по 31.05.2018 р. включно. Строк
проведення Акції може бути збільшений або зменшений Замовником Акції без
попереднього повідомлення Учасників.
3.2. Інформація про зміну строку публікується на сайті в мережі Інтернет за
адресою: https://kyivstar.ua/uk/s9-promo
3.3. Акція проводиться у роздрібних магазинах дилерів «Київстар» на території
України, крім АРК та тимчасово окупованих територій, відповідно до переліку,
наведеного
на
сайті
https://kyivstar.ua/uk/s9-promo,
інтернет-магазині
shop.kyivstar.ua (ТОВ «Проторія», 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 14-16),
інших місцях продажів акційних мобільних терміналів SAMSUNG, імпортованих ТОВ
«Самсунг Електронікс Україна Компані». Про проведення Акції у тому чи іншому
місці продажу та наявність Акційних пристроїв дізнавайтесь у відповідному місці
продажу. В разі виникнення сумнівів щодо можливості взяти участь в Акції шляхом
придбання Акційних пристроїв у тому чи іншому місці продажу, запитуйте за
номером 0800 300 466 або за номерами, зазначеними на сайті:
http//www.kyivstar.ua.
3.4. Акційна пропозиція має бути активована не пізніше 31.05.2018 р.
4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ.
4.1. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати участь в Акції особи,
які і) не відповідають вимогам, встановленим пунктом 1.5. Правил, та іі) які порушили
Правила.
4.2. Умовою участі в Акції є придбання у місцях проведення Акції, визначених
відповідно до розділу 3 «СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ» цих Правил протягом
строку проведення Акції, визначеного в п. 3.1. цих Правил, акційного мобільного
терміналу.
4.3. Активація Акційної пропозиції:
4.3.1. Вставте SIM-картку оператора мобільного зв’язку «Kyivstar» в Акційний
мобільний термінал і здійсніть будь-яку з перерахованих дій:
4.3.1.1. - перевірте баланс рахунку, набравши комбінацію *111#;
4.3.1.2. - зробіть виклик чи отримайте вхідний дзвінок;
4.3.1.3. - надішліть SMS-повідомлення;
4.3.1.4. - скористайтеся мобільним Інтернетом.
4.4. Протягом наступних 24 годин після вчинення будь-якої із дій вказаних вище, вам
буде автоматично нараховано пакет нетарифікованих послуг доступу до мережі
Інтернет та пакет нетарифікованих хвилин, що діють в межах послуги
«Міжнародний роумінг».
4.5. Про активацію пакетів вам буде надіслано інформаційне SMS-повідомлення.

4.6. На додаток, ви отримаєте аналогічні Інтернет-пакети протягом наступних двох
місяців поспіль.
4.7. Звертаємо Вашу увагу, що у випадку, якщо автоматичного підключення до цієї
Акційної пропозиції не відбулось, зверніться до найближчого магазину «Київстар»
або зателефонуйте на безкоштовний номер 466 для уточнення деталей.
4.8. Отримання (доступ) Учасником Акції Акційної пропозиції припиняється у
випадку повернення акційного мобільного терміналу в порядку, визначеному
Законом України «Про захист прав споживачів».
ВАЖЛИВО:
Учасник Акції особисто несе відповідальність за правильність
встановлення SIM-картки у акційний мобільний термінал. Акційна пропозиція
активується для ПЕРШОЇ SIM-картки, яка встановлена у акційний мобільний
термінал. У випадку встановлення в магазині тестової SIM-картки, Акційна
пропозиція буде активована для неї. Активація Акційної пропозиції можлива лише
один раз за одним номером телефону для одного Акційного пристрою.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
5.1. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та / або доповнені
Замовником/Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Зміна
та / або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення
Замовником/Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що
визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення
набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті
Акції.
5.2. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника
Акції з вищевикладеним.
5.3. Збір та обробка персональних даних Учасника Акції, з метою її реалізації,
здійснюється Організатором Акції.
5.4. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції є необхідною умовою
отримання Акційної пропозиції.
5.5. Замовник Акції не несе жодної відповідальності за можливі технічні недоліки
доступу Учасників акції до Акційної пропозиції наданої Організатором. З моменту
активації Акційної пропозиції Учасником Акції, зобов'язання Замовника Акції перед
Учасниками вважаються виконаними.
5.6. Замовник та Організатор Акції не несуть відповідальності за невиконання своїх
зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких, як стихійне лихо, пожежа,
повінь, військові дії будь - якого характеру, блокади, що діють на території
проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Організатора Акції
обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

