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ПРАВИЛА  

Акції «Цінопад»  

 

         Мета проведення акції «Цінопад» (надалі – «Акція») – залучення нових 

абонентів та формування попиту на програмну послугу цифрового супутникового 

телебачення Viasat. 

 

         1. Тривалість та місце проведення Акції  
         Акція розпочинається з 00:00:00 год.  01 листопада  2017р. і триває до 23:59:00 

год. 31 березня 2018 р. включно по всій території України, за винятком тимчасово 

окупованих територій України та зони проведення АТО.  

 

         2. Організатор Акції  

         Організатором Акції є ТОВ «ВІЖН ТБ» (ліцензований провайдер програмної 

послуги супутникового телебачення Viasat в Україні (ліцензія серія НР № 00573 –п від 

«05» травня 2017 року) та дилерська мережа1.  

         Для організації і проведення Акції Організатор має право скористатись 

послугами третіх осіб. 

         Організатор Акції вправі у будь-який момент призупиняти, поновлювати, 

припиняти, продовжувати проведення Акції та вносити зміни в умови Акції у спосіб 

аналогічний способу їх оприлюднення.  

 

        3. Учасники Акції  

       Учасниками Акції можуть бути дієздатні громадяни України, яким виповнилось 

18 років, які проживають на території України, які відповідають критеріям абонента, 

визначеним Правилами надання та отримання програмних послуг цифрового 

супутникового телебачення для абонентів – фізичних осіб, які протягом періоду 

проведення Акції прийняли умови Публічного договору про надання програмної послуги 

цифрового супутникового телебачення, Публічної оферти («Публічний договір») про 

продаж тюнерів «VIASAT» і цих Правил Акції (https://viasat.ua/ua/documents) та 

активували програмну послугу Viasat. 

         Не можуть брати участь в Акції: 

         - 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); 

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років; 

        - іноземці та особи без громадянства; 

        - фізичні особи, які стали абонентами у період дії Акції, але не підтвердили 

своєї участі в Акції. 

 

4. Умови участі в Акції 

 

4.1. Ставши учасником Акції, абонент отримує можливість перегляду пакетів каналів за 

Акційними цінами: 
Пакет телепрограм 

 

Абонентна плата, з ПДВ 

(грн.) 

Абонентна плата за умовами Акції 

«Цінопад», з ПДВ (грн.) 

«Екстра Легкий» 129,00 79,00 

«Престижний» 159,00 109,00 

«Престижний Преміум» 229,00 179,00 

                                                 
1 Термін «дилерська мережа» означає загальну сукупність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які уклали з ТОВ «ВІЖН ТБ» 

договір про надання дилерських послуг.  
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«Престижний HD» 229,00 179,00 

«Престижний HD Преміум» 279,00 229,00 

Додатковий пакет «Дорослий» 89,00 39,00 

 

Учасник може обрати одну з наступних акційних пропозицій: 

 

4.1.1. Учасник Акції має право (можливість)  звернутися на гарячу лінію за телефоном 0800 

500 460, залишивши заявку на  підключення до пакету «Престижний» за умовами Акції, та 

вказавши оператору гарячої лінії реквізити для доставки тюнера поштою.  Учасник Акції 

несе відповідальність за достовірність вказаних даних.  Тюнер доставляється за заявкою 

Учасника Акції до поштового відділення мережі «НОВА ПОШТА» за вибором Учасника 

акції за рахунок Організатора Акції.  Оплата рекомендованої вартості тюнера у розмірі 

 660,00 грн. з ПДВ (20%) та першого рахунку за перший календарний місяць абонентської 

плати за обраний пакет телепрограм на користь ТОВ “ВІЖН ТБ” здійснюється у поштовому 

відділенні шляхом переведення коштів на реквізити Організатора Акції, при чому 

переведення коштів здійснюється за рахунок Організатора Акції. Учасник Акції має право на 

обмін або повернення придбаного у Організатора Акції тюнера згідно умов чинного 

законодавства України; 

4.1.2. Учасник Акції має право звернутися на гарячу лінію за телефоном 0800 500 460, 

оформивши заявку на виїзд дилера з метою доставки та установки тюнера. 

Рекомендована вартість тюнера у розмірі  660,00 грн. з ПДВ, та вартість послуг встановлення 

та доставки у розмірі  340,00 грн. з ПДВ (20%) сплачується через дилерську мережу1.  

Учасник має право на обмін або повернення придбаного тюнера згідно умов чинного 

законодавства України; 

 

4.1.3. Учасник Акції має право (можливість) здійснити підключення програмної послуги 

через дилерську мережу безпосередньо. При підключенні через дилерську мережу 

рекомендована вартість тюнера становить 660 грн. з ПДВ (20%), вартість послуг 

встановлення та доставки становить 340 грн. з ПДВ (20%) та сплачується через дилерську 

мережу1. 

  

4.1.4. Учасник Акції має право (можливість)  звернутися на гарячу лінію за телефоном 0800 

500 460, оформивши заявки на виїзд дилера або право здійснити підключення програмної 

послуги через дилерську мережу безпосередньо при необхідності встановлення 

супутникової антени. Рекомендована вартість супутникової антени, комплектуючих та 

типової установки антени (типова установка включає в себе встановлення при відкритому 

доступі до місця встановлення антени, відкритий монтаж кабелю довжиною до 25 метрів, 

підключення одного телевізора. При підключеннях, відмінних від типового, вартість 

підключення встановлює дилер за домовленістю з Учасником Акції) складає 1250,00 грн з 

ПДВ (20%), рекомендована вартість тюнера складає  660,00 грн. з ПДВ (20%), вартість 

послуг встановлення та доставки тюнера становить  340,00 грн. з ПДВ (20%)  та сплачується 

через дилерську мережу1. 

 

4.2. Активація послуги здійснюється Організатором Акції (ТОВ «ВІЖН ТБ») у будь-який 

день після сплати абонентської плати за перший місяць користування (але не пізніше 

останнього дня Акції 31 січня 2018 р.) на підставі звернення Учасника Акції за телефоном 

(044) 401 04 04.  

 

4.3. При бажанні Учасника Акції підключити додатковий телевізор за тією ж адресою, 

учасник Акції може здійснити додаткове підключення за тими ж умовами, що викладені в 

пункті 4.1. При цьому щомісячна плата для додаткового телевізора становитиме: 
Пакет телепрограм 

 
Абонентна плата, з 

ПДВ (грн.) 

Абонентна плата за умовами 

Акції «Цінопад», з ПДВ (грн.) 

Додатковий телевізор («Мульти ТБ») до пакетів «Екстра Легкий», 

«Престижний», «Престижний Преміум» 
119,00 69,00 
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Додатковий телевізор («Мульти ТБ») до пакетів «Престижний 

HD», «Престижний HD Преміум»  
129,00 79,00 

 

Максимальна кількість підключень в межах одного домогосподарства за цією Акцією  

складає 4 (чотири) підключення. 

 

4.4. Організатор Акції має право переглянути абонентну плату в порядку, визначеному 

Правилами надання та отримання програмних послуг. Дилерська мережа має право 

переглянути вартість доставки, стандартного підключення та налаштування тюнера. 

Організатор Акції зобов’язаний  повідомити Абонента про зміни у тарифах на надання 

програмної послуги не менш ніж як за 30 (тридцять) календарних днів до вступу нових 

Тарифів в дію згідно умов Публічної оферти («Публічний договір») про продаж тюнерів 

«VIASAT». 

4.5. Участь в Акції означає, що Учасник ознайомлений і повністю приймає умови надання 

програмних послуг ТОВ «ВІЖН ТБ» згідно цих Правил Акції, Правил надання та отримання 

програмних послуг цифрового супутникового телебачення для абонентів – фізичних осіб, 

Публічної оферти («Публічний договір») про продаж тюнерів «VIASAT». 

 

5. Інші умови 

 

5.1.Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації. 

При порушенні або невиконанні цих Правил Акції у повному обсязі учасник втрачає право 

на перегляд обраного ним пакету телепрограм на умовах Акції.  

Дзвінки зі стаціонарних телефонів на номер 0800 500 460 у межах України безкоштовні.  

Дзвінки на номер (044) 401 04 04 та дзвінки з мобільних телефонів сплачуються відповідно 

до тарифів операторів зв’язку. 

5.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору Акції беззаперечну згоду в 

порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та 

використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) 

виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, 

податків, та в сфері бухгалтерського обліку. 

5.2. Права Учасника Акції як суб'єкта персональних даних. Учасник Акції має право: 

- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора Акції як 

володільця/розпорядника його персональних даних; 

- вимагати від Організатора Акції як володільця/розпорядника його персональних даних 

уточнення своїх персональних даних; 

- застосовувати передбачені чинним законодавством України засоби правового захисту в разі 

порушення законодавства про захист персональних даних. 

5.3. Обробка персональних даних Учасника Акції може здійснюватися Організатором Акції 

самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження 

конфіденційності. 

 
___________________________ 

 


