ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ВДВІЧІ БІЛЬШЕ»
Дані офіційні правила (далі за текстом – «Правила») визначають офіційні умови
проведення акції «Вдвічі більше» у період з 29 листопада 2021 року
до 31 січня 2022 року.
Організатор акції:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Реднет», юридична адреса: 02175,
м.Київ, вул. Ревуцького, 5, код ЄДРПОУ: 38077902.
Визначення термінів:
«Акція» (в подальшому - Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на
стимулювання продажу та популяризацію послуг, що надаються під торгівельною
маркою «Інформаційні технології». Акція має на меті рекламування, сприяння
продажу послуг.
«Заохочення» - під «заохоченням» слід розуміти надання права придбати послугу,
що визначена розділом 4 цих Правил.
«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також
додаткова інформація, що з’явилась в період проведення Акції. Інформація про
Акцію
розміщена
на
сайті www.it-tv.org та/або на
сторінках соціальних
мережах Facebook та Instagramm
«Учасник Акції» - фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18
років, яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції з метою задоволення
особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або
виконанням обов'язків найманого працівника.
«Правила» - дані правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення
до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до
підписання з метою участі у Акції та отримання Заохочення.
«Провайдер» - суб’єкт підприємницької діяльності, який має право
надавати послуги під торгівельною маркою «Інформаційні технології»/»ІТ».
«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»)
– 29 листопада 2021 року до 31 січня 2022року.
«Територія проведення Акції» - Акція діє для м.Київ та м.Вишгород і
розповсюджується лише на фізичних осіб, які мають технічну можливість
підключення до телекомунікаційної мережі Провайдера.
1. Участь в Акції
1.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи, яким на момент участі
виповнилось 18 років. Участь в Акції неповнолітніх осіб, недієздатних або
частково дієздатних осіб здійснюється через їх представників в порядку,
визначеному законодавством України.
1.2. Учасником Акції може бути будь-яка фізична особи, що відповідає вимогам,
встановленим п.1.1. цих Правил та яка станом на 29.11.2021 року не була
абонентом Провайдера.

1.3. У випадку, якщо в момент надання Заохочення буде встановлено, що особа,
яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил,
такій особі не надається право на отримання Заохочення.
Обмеження щодо участі в акції Організатор Акції може змінити шляхом внесення
змін до даних Правил.
2. Умови Акції
2.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно:
2.1.1. протягом Строку проведення Акції стати абонентом Провайдера, отримувати
від нього послуги кабельного телебачення та/або послугу доступу до мережі
Інтернет та не мати заборгованості по оплаті послуг.
2.1.2.Відвідати
сторінку
https://www.facebook.com/ITTVpublic,
стати
її
підписником та написати коментар під акційним дописом: «хочу акцію 3+3» або
«хочу акцію 6+6»,а також вказати свій особовий рахунок для ідентифікації
абонента.
2.1.3. Оплатити повну вартість обраної підписки згідно обраного тарифного
плану (точну вартість можна дізнатись у Провайдера).
2.2. Умови Акції мають бути виконані у строк до 23 год 59 хв.31 січня 2022 року.
3. Строк та територія проведення Акції
3.1. Акція триває з 00 год 00 хв.29 листопада 2021 року до 23 год 59 хв. 31 січня
2022 року.
3.2. Строки проведення Акції можуть бути змінені за пропозицією та/або бажанням
Організатора шляхом внесення змін до даних Правил.
3.3. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни термінів
Акції.
3.4. Територія проведення Акції: м. Київ, м. Вишгород
4. Заохочення
4.1.1. Учасник Акції, що виконає умови, вказані в п.2.1, отримає
можливість придбати 6-ти- або 12-ти- місячну підписку на послуги кабельного
телебачення та/або послугу доступу до мережі Інтернет від Провайдера з
гарантованою знижкою - 50%.
4.1.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не
допускається.
5. Умови та строки отримання права на Заохочення.
5.1. Акція діє для всіх бажаючих фізичних осіб, які проживають на Території
проведення Акції, виконали умови розділу 2 цих Правил та відповідають
вимогам розділу 1 цих Правил.
5.2. Отримання заохочень:
5.2.1. Заохочення надається автоматично, після перевірки виконання Умов Акції
Учасником Акції.

5.2.2. У випадку недостатності інформації, що підтверджує виконання Учасником
Акції всіх умов розділу 2. цих Правил та/або їх неповного виконання, Провайдер
або Організатор акції мають право вимагати надання такої інформації від Учасника
Акції та/або повного виконання Умов Акції.
У випадку ненадання інформації на вимогу Провайдера або Організатора
акції та/або не повного виконання Умов Акції,Учасник Акції втрачає право на
отримання Заохочення.
5.2.3. Для кожного особового рахунку можна придбати тільки одну підписку із
переліку визанченого у п.4.1. цих Правил.
5.2.4. У випаду дострокового розірвання договору про надання послуг з
Провайдером ,вартість невикористаного періоду підписки не повертається та не
компенсується.
6. Обмеження
6.1. Умови акції розповсюджуються на всіх осіб, що прийняли участь в Акції.
6.2. В акції не можуть взяти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
7. Інші Умови
7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції шляхом розміщення на веб-сайті
www.it-tv.org,
операторами
call-центру
(тел.(044) 364-88-88). Крім
того,
інформування щодо Правил та умов Акції може здійснюватися шляхом розміщення
та розповсюдження рекламних матеріалів.
7.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території
проведення Акції.
7.3. Організатор Акції залишає за собою право не надавати Заохочення у випадку,
якщо Акцію буде скасовано.
7.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції
протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та
умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції шляхом
внесення змін до даних Правил.
7.5. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, а ці
Правила не є публічною обіцянкою гарантованої винагороди.
7.6. Усі Учасники Акції автоматично погоджуються з перерахованими в даних
Правилах умовами та згодні їх дотримуватися.
7.7. Беручи участь у Акції, з метою дотримання вимог Закону України «Про
захист персональних даних», Учасники надають дозвіл (згоду) на отримання,
обробку і використанняперсональних даних для належного виконання умов Акції.
7.8. Facebook повністю звільняється від відповідальності за проведення рекламної
акції «ВДВІЧІ БІЛЬШЕ» на своєму сайті відповідно до регламенту «про
проведення рекламних акцій» https://www.facebook.com/page_guidelines.php

