ПРАВИЛА
Конкурсу «З днем народження - 11 років Viasat» (надалі – Конкурс)
1. Мета проведення конкурсу «З днем народження - 11 років Viasat»
(надалі – Конкурс) – популяризація бренду Viasat, інформування клієнтів і потенційних клієнтів щодо послуг компанії, розіграш
заохочувального призу.
2. Тривалість та місце проведення Конкурсу
Акція триває з 00:01:01 19 квітня 2019 р. до 24:00:00 23 квітня 2019 р. включно по всій території України, за винятком тимчасово
окупованих територій України та зони проведення АТО.
3. Організатор Конкурсу
Організатором Конкурсу є ТОВ “ВІЖН ТБ” (ліцензований провайдер програмної послуги супутникового телебачення Viasat в
Україні).
Для організації і проведення Конкурсу Організатор має право скористатись послугами третіх осіб.
Організатор Конкурсу вправі у будь-який момент призупиняти, поновлювати, припиняти, продовжувати проведення Конкурсу та
вносити зміни в умови Конкурсу.
4. Учасники Конкурсу
Учасниками Конкурсу можуть бути всі повнолітні особи, дієздатні громадяни України, яким на момент початку Конкурсу
виповнилося 18 років, які проживають на території України, які відповідають критеріям абонента, визначеним Правилами
надання та отримання програмних послуг ТОВ «ВІЖН ТБ».
5. Не можуть брати участь в Конкурсі:
фізичні особи, які не відповідають критеріям абонента, визначених Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ
“ВІЖН ТБ”, зокрема фізичні особи, які не досягли повноліття;
фізичні особи, які мають прострочену заборгованість або інші невиконані зобов’язання перед ТОВ
«ВІЖН ТБ» за договорами про надання програмної послуги (як чинними, так і простроченими);
громадяни України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих АР Крим та тимчасово окупованих територій;
іноземці та особи без громадянства.
6. Умови участі в Конкурсі
Для участі в Кокнурсі учасник зобов’язаний протягом періоду дії Конкурсу виконати наступні умови:
До 24:00:00 23 квітня 2019:
Вподобати сторінку ViasatTVГід https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide/
Переконатися, що він має супутникову антену та тюнер Viasat або ж готовий
Залишити у коментарях під дописом щодо Конкурсу свою фотографію на ТБ тематику (біля телевізора, у кіно, з
акторами/кіногероями, біля супутникової антени, тошо)
Залишити «лайк» під дописом
7. Головний приз та умови розіграшу
Головний приз – безоплатне надання перегляду супутникового ТБ від Viasat за пакетом «Престижний HD» на період 12
(дванадцять) місяців.
Приз буде розіграний за допомогою системи www.random.org 24.04.19 о 12.00
Після розіграшу, відповідальні співробітники Viasat звернуться за контактними даними переможця через мережу Facebook та
далі проведуть консультації щодо можливості підключення послуги Viasat.
У разі відмови, або відсутності відповіді на запити від співробітників Viasat, право отримати головний приз переходить
наступному у списку random.org учаснику.
8. Інші умови
Після промоперіоду абоненту автоматично продовжується платна підписка на пакет «Престижний HD» за 199 грн на місяць.
Абонент може безкоштовно перейти на будь-який інший актуальний пакет. Зміна пакету здійснюється шляхом звернення
учасника акції за телефонами Центру інформаційної підтримки (093 050 068) 170 82 82 та сплати тариф за послугу по зміні
пакету згідно чинних Тарифів Провайдера.
Назва платежу

Розмір
платежу, грн.
Назва платежу

‘’Розмір
платежу, грн.

Абонентна платаАбонентна плата
за
пакет пакет «Сімейний»
«Національний»

49,00

99,00

за Абонентна плата за Абонентна плата за Абонентна плата за
пакет
«Престижний пакет «Престижний
пакет «Престижний»
HD»
HD Преміум»

149,00

Абонентна плата Абонентна плата за Абонентна
за
додатковий додатковий
пакетдодатковий
телевізор
«Дорослий»
«Прем’єр»
(«Мульти ТБ»)

69,00

39,00

199,00

249,00

плата за
пакет

59,00

Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації. При порушенні або невиконанні цих
Правих Конкурсу у повному обсязі учасник втрачає право на перегляд обраного ним пакету телепрограм на умовах Акції.
Дзвінки зі на номера Центру інформаційної підтримки (093 050 068) 170 82 82 сплачуються відповідно до тарифів оператора.

