Офіційні умови проведення акції під умовною назвою «Телебачення HD якості у
подарунок»
1. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції
1.1. Організатором і Виконавцем акції «Телебачення HD якості у подарунок» (надалі – «Акція») є DTH Broadcast Services
limited (надалі – «Виконавець») місцезнаходження Виконавця: 11 Боумполінас ,4 поверх, 1060 Нікосія, Кіпр
1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.
1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом усього Строку проведення Акції.
1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 14 листопада 2014 року по 23 годин 59 хвилин 14 грудня 2014 року включно
за київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»).
1.5. Терміни, прямо не визначені в Офіційних умовах проведення акції мають значення, наведене у Правилах надання та
отримання інформаційних послуг XTRATV фізичним особам.
1.6. Мета проведення Акції – сформувати і підтримати обізнаність споживачів, залучити нових Абонентів, збільшити
обсяги користування Послугами, що надаються Виконавцем під брендом Xtra TV, збільшити обсяги вчинення правочинів.
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, іноземні громадяни та
особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та зареєструвалися Абонентами
Послуг в Строк проведення Акції (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та
недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та
Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого
ступеня спорідненості, а також особи, що зареєструвалися Абонентами Послуг та зареєстрували Картку умовного доступу
до або після Періоду проведення Акції.
3. Умови проведення Акції
3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. даних Умов, необхідно в Період Акції
зареєструватися Абонентом Послуг на сукупності таких умов:
(а) реєстрація Абонентом Послуг, реєстрація Картки умовного доступу, укладення Публічного договору в строк
проведення Акції;
(б) обрання Абонентом або призначення Виконавцем Пакету(ів) до закінчення Промоперіоду, до комбінації яких
обов’язково має входити або складає виключно преміум пакет «Футбол» ;
(в) внесення Абонентом на Особовий рахунок Авансового платежу протягом Періоду Акції одним платежем в сумі не
менше місячної Абонплати за обрану або призначену комбінацію пакетів (наприклад, якщо Абонент обирає
стандартний тематичний пакет «Спортивний» та преміум пакет «Футбол», розмір такої Абонплати складає 78
(сімдесят вісім) грн.);
(г) дотримання Абонентом вимог Публічного договору, Правил та чинного законодавства;
(д) перебування в договірних правовідносинах з Організатором в період з моменту виконання п.3.1.(в) Умов Акції до їх
повного списання в рахунок оплати Послуг.
3.2. За умови безперервного виконання протягом Періоду Акції всіх зазначених у п.3.1 Умов, такий Учасник отримує від
Виконавця Вільний доступ на 30 (тридцять) календарних днів, що починається з 00 годин 00 хвилин календарного дня,
наступного за календарним днем зарахування грошових коштів за п.3.1.(в) Умов Акції - до тих преміум пакету XTRA BOX
HD.
Виконавець залишає за собою право змінювати комбінацію Пакетів, до яких Учасник матиме доступ протягом періоду
Вільного доступу за умови, якщо той чи інший пакет виключено з офіційної пропозиції Виконавця абонентам, при цьому
Виконавець лишає за особою право пропонувати Учаснику додатковий сервіс еквівалентний тому, який зазнав змін
періоду Вільного доступу.
Абонент, що отримує Вільний доступ, не має право змінювати комбінацію Пакетів протягом його періоду, а змінивши –
припиняє участь в Акції.
Вільний доступ - об'єм Послуг, еквівалентний акційній вартості споживання Абонентом Послуг, передплачений
Абонентом в складі вартості Послуг Авансовим платежем протягом Строку проведення Акції шляхом надання знижки за
такий період в сумі вартості Вільного доступу.
3.3. Абоненти, щодо яких Виконавцем протягом періоду за п.3.1.(д) Умов Акції було здійснено Припинення надання
Послуг не можуть брати участі в Акції, а взявши участь – автоматично припиняють таку в момент здійснення Припинення
надання Послуг.
3.4. Учасники Акції, що набули право на отримання Вільного доступу, не можуть отримати еквівалент Вільного доступу в
грошовій формі, а також змінити (перенести) період отримання Вільного доступу до Послуг.
3.5. При надання Вільного доступу Учасник може бути проінформований відповідним Контакт-центром.
3.6. Кожен Учасник має право отримати Вільний доступ лише за перше внесення Авансового платежу відповідно до
п.3.1. (а) протягом періоду та в розмірі, визначених п.3.1.(в) Умов Акції.
3.7. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.
3.8. Особа, яка прийняла участь в Акції, внесла Авансовий платіж протягом періоду та в розмірі, визначених п.3.1. Умов
Акції, виконала вимоги п.3.1. Умов Акції для отримання Вільного доступу не має права вимагати повернення Авансового
платежу в грошовому еквіваленті.
3.9. У разі відмови Учасника від участі в Акції, а також порушення її Умов, нарахований Абоненту Вільний доступ
анулюється.

3.10. Якщо на момент виконання п.3.1.(а) Умов Акції Абонент отримує вільний доступ або інший еквівалентний доступ
(акційний, доступ зі знижкою тощо) за будь-якою іншою акцією, Вільний доступ за даними Умовами Акції надається
Абоненту лише з дня, наступного за днем завершення вільного доступу або іншого еквівалентного доступу за такою
іншою акцією.
4. Інші положення
4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Умовами проведення Акції,
Публічним договором, Правилами і свою повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, Публічного
договору, Правил, чинного законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається
відмовою Учасника від участі в Акції.
4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором і Виконавцем дозволу на збір,
зберігання, використання, обробку й поширення його персональних даних (Прізвище, імя та по-батькові і факт укладення
Публічного договору), які можуть бути розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов
Акції відповідно до п. 3.1 цих Умов.
4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи питань, не врегульованих даними
умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог чинного законодавства України.
4.4. Організатор має право подовжити термін проведення Акції за умови, що кінцевий строк проведення акції не
перевищить 31 грудня 2014 року.
4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу обставин, що знаходяться поза
його контролем.
4.6. Інформування Учасників Акції про Умови Акції відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на
Офіційному Інтернет-сайті Послуги, надання інформації в Контакт-центрі за номером 759*, 067-759-5-759, 050-759-5-759
або (044) 5911811

