ПРАВИЛА
Акції «Вигідна»
(надалі – Акція)
Мета проведення акції «Вигідна»
(надалі – Акція) – залучення нових абонентів та формування попиту на програмну послугу Viasat.
1. Тривалість та місце проведення Акції
Акція триває з 00:01:01 01 квітня 2019 р. до 24:00:00 31 грудня 2019 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) та його дилерська мережа.1
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.
3. Учасники Акції
Учасниками Акції можуть бути всі повнолітні особи, дієздатні громадяни України, яким на момент
початку Акції виповнилося 18 років, які проживають на території України, які відповідають критеріям абонента,
визначеним Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ “ВІЖН ТБ”, які протягом терміну дії Акції
уклали (приєдналися) Договір про надання програмної послуги (Публічний договір шляхом приєднання), отримали в
Дилерській мережі обладнання, придатне для отримання доступу до перегляду обраного ними індивідуального
пакету телевізійних та радіопрограм відповідно до умов абонентського договору, Акту прийому-передачі
обладнання, активували програмну послугу Viasat2 та підтвердили свою участь у акції «Вигідна» шляхом публічного
акцепту (прийняття та/або виконання її умов)
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);
- фізичні особи, які стали абонентами у період дії Акції, але не підтвердили своєї участі в Акції.
- громадяни України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих АР Крим та
тимчасово окупованих територій;
- іноземці та особи без громадянства.
4. Умови участі в Акції
Для участі в Акції учасник зобов’язаний протягом періоду дії Акції виконати наступні умови:
- До 24:00:00 31 грудня 2019 року стати абонентом програмної послуги Viasat на умовах Акції;
- ознайомитися і повністю прийняти умови надання програмних послуг ТОВ «ВІЖН ТБ» згідно цих
Правил Акції, Публічного договору про надання та отримання програмних послуг цифрового
супутникового телебачення для абонентів – фізичних осіб, Публічної оферти («Публічний договір»).
- отримати тюнер та підписати Акт прийому-передачі обладнання*;
- сплатити вартість послуги з доставки, встановлення, налаштування тюнера та активації
обладнання у розмірі 400,00 грн. (чотириста гривень 00 коп.) або вартість послуги з доставки,
встановлення, налаштування комплекту обладнання (супутникова антена та комплект підключення) та
активації обладнання у розмірі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.). Вартість послуги з
доставки, встановлення, налаштування тюнера та активації обладнання та/або послуги з доставки,
встановлення, налаштування комплекту обладнання (супутникова антена та комплект підключення) та
активації обладнання, вказана вище, є рекомендованою, остаточна вартість встановлюється дилером при
підключенні.
- активувати програмну послугу Viasat;
- сплачувати всі щомісячні платежі згідно обраного пакету, Правил надання та отримання програмних послуг
ТОВ “ВІЖН ТБ” та обладнання а саме:
Назва платежу

Розмір
платежу, грн.

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

99,00

149,00

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

199,00

249,00

299,00

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:
1

Термін “дилер” означає юридичну або фізичну особу, яка уклала з ТОВ “ВІЖН ТБ” договір про надання дилерських послуг;
термін “дилерська мережа” означає сукупність юридичних та фізичних осіб, які уклали з ТОВ “ВІЖН ТБ” договір про надання
дилерських послуг -- партнери з підключення VIASAT в т.ч..
2
Шляхом активації обладнання абонента, тобто приведення обладнання абонента у стан, який надає абонентові доступ до перегляду
обраного ним пакету телепрограм.

1

Пакет телепрограм

Абонентна плата, з
ПДВ (грн.)

Додатковий телевізор («Мульти ТБ») до пакетів «Національний»,
«Сімейний», «Престижний», «Престижний HD» «Преміум HD»

119,00

Максимальна кількість підключень в межах одного домогосподарства за цією Акцією складає 4 (чотири)
підключення.
Вартість послуги з доставки, встановлення, налаштування та активації обладнання при підключенні
додаткового телевізора («Мульти ТБ»), вказана вище, є рекомендованою, остаточна вартість встановлюється
дилером при підключенні.
Якщо абонент підключається самостійно через Центр інформаційної підтримки і вибирає купівлю тюнера
поштою (логістичною компанією), то йому пропонують отримати акційний бандл, оплативши вартість тюнера та
вартість першого місяця обраного тарифного пакету.
В разі придбання тюнера за повну вартість* (1099,00 грн), абонент отримує можливість перегляду
пакетів каналів за Акційними цінами:
Назва платежу

Розмір
платежу, грн.

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

49,00

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

99,00

149,00

199,00

249,00

Ставши учасником Акції та обравши перегляд пакету «Сімейний», абонент отримує можливість перегляду
обраного пакету каналів протягом Акційного періоду** за Акційною ціною; надалі Абонент має право продовжити
перегляд обраного пакету каналів за звичайною ціною або перейти в інший пакет.
Назва платежу

Розмір
платежу, грн.

Абонентна плата за пакет «Сімейний» при
придбанні тюнера за повну вартість

69,00

Абонентна плата за пакет «Сімейний» при
наданні тюнера в користування

119,00

* Обладнання можна отримати у користування або придбати у «дилера».
** Під «Акційним періодом» слід розуміти визначення «перші 3 місяці» - період надання послуг в повних два календарних
місяці плюс кількість днів надання послуги в першому місяці надання (незалежно від дати підключення) послуги.

Зміна пакету здійснюється шляхом звернення учасника акції за телефоном (044) 401 04 04 та
сплачують тариф за послугу по зміні пакету згідно чинних Тарифів Провайдера.
Абонент, який не сплатив, сплатив не у повному обсязі або прострочив сплату абонентної плати, автоматично
відключається від доступу до отримання програмної послуги ТОВ «ВІЖН ТБ» системою білінгу. 3
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»).
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»).
5. Інші умови
Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
При порушенні або невиконанні цих Правих Акції у повному обсязі учасник втрачає право на перегляд обраного
ним пакету телепрограм на умовах Акції.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів на номер 0800 502 096 у межах України безкоштовні. Дзвінки з мобільних
телефонів сплачуються відповідно до тарифів операторів мобільного зв’язку.

Автоматизована система обліку спожитих послуг ТОВ «ВІЖН ТБ», яка являє собою програмно-апаратний
комплекс, що здійснює автоматичний кількісний та вартісний облік наданих/спожитих послуг супутникового
телебачення.
3

2

