УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Будь першим!»
Акція «Будь першим!» (надалі - Акція) є рекламною кампанією ТОВ «ОСНОВАТВ» (надалі - Організатор), спрямованою на залучення споживачів, підвищення споживчого
попиту на комплексну послугу «Інтернет+ТБ» із доступом до пакету телепрограм в
цифровому форматі та популяризацію іміджу компанії - Організатора.
1.Порядок та умови проведення Акції
1.1. Період проведення Акції: з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
1.2. Місце проведення Акції – територія міста Чернігів.
1.3. Право на участь в Акції мають Абоненти, передбачені у розділі 2 цих Умов.
1.4. Абоненти, які мають право на участь в Акції згідно з цими Умовами мають право отримати
САМ-модуль за акційною ціною 1 (одна) грн. 00 коп.
1.4.1. Під акційною ціною мається на увазі отримання знижки у розмірі 799 (сімсот дев’яносто
дев’ять) грн. 00 коп. від повної вартості обладнання.
1.4.2. Повна вартість обладнання, необхідного для підключення до Послуги доступу до мережі
Інтернет та доступом до пакету телепрограм у цифровому форматі за допомогою САМ-модуля,
становить 800 (вісімсот) грн. 00 коп.
1.4.3. Під отриманням САМ – модуля мається на увазі отримання послуги з встановлення САМ –
модуля з урахуванням його вартості.
1.5. Вартість інших додаткових сервісів, матеріалів та обладнання, які не включені до Умов
проведення акції, підлягає оплаті згідно чинних Тарифів Організатора.
1.6. За акційною ціною може бути здійснено підключення до Послуги та отримання лише одного
САМ-модуля за однією адресою, одним Абонентом з урахуванням цих Умов.
2. Учасники Акції
2.1. Учасниками Акції (надалі - Учасники) є дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18
років та які в період з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року бажають підключитись до
Послуги «Інтернет+ТБ» із доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі лише з
тарифним планом «Елітний», а також відповідають вимогам, визначеним цими Умовами.
2.2. В Акції можуть брати участь:
2.2.1. Особи, які не перебувають в договірних відносинах із Організатором та бажають
підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в
цифровому форматі, згідно положень цих Умов;
2.2.2. Особи, які є Абонентами Послуги доступу до пакету телепрограм в аналоговому форматі,
але не є Абонентами Послуги доступу до мережі Інтернет Організатора та бажають підключитись
до Послуги «Інтернет+ТБ» з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі;
2.2.3. Особи, які є Абонентами Послуги доступу до мережі Інтернет Організатора, але не є
Абонентами Послуги доступу до пакету телепрограм в аналоговому/цифровому форматі та
бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в
цифровому форматі.
2.2.4. Особи, які є Абонентами Послуги «Інтернет+ТБ» тарифних планів «Інтернет+УПП» з
доступом до пакету телепрограм в аналоговому форматі «Універсальна програмна послуга - 2013»
та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм
в цифровому форматі.
2.3. Для участі в акції необхідно:
- підписати Заяву про приєднання до регламенту надання телекомунікаційних послуг;
- підписати відповідну Додаткову угоду до Регламенту надання телекомунікаційних послуг;
- підписати відповідний Акт прийому – передачі виконаних робіт;
- сумлінно виконувати умови підписаної Додаткової угоди.
2.4. Не визнаються Учасниками Акції:
2.4.1. Особи (в т.ч. особи, які проживають за адресою надання Послуги), які були абонентами
будь-якої з послуг Організатора та відмовились від надання Послуг протягом останніх 6 (шести)
місяців до дати початку дії даної Акції.

2.4.2. Особи (в т.ч. особи, які проживають за адресою надання Послуги), які перебували (-ють) в
договірних відносинах з Організатором та призупинили надання будь – якої з послуг Організатора
протягом останніх 12 (дванадцяти) місяців до дати початку дії даної Акції.
2.4.3. Особи, які не зареєстровані та/або не мають відповідних документів, підтверджуючих їх
право власності/співвласності на приміщення за місцем надання Послуги.
2.4.4. Співробітники Організатора.
2.4.5. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці.
2.5. Умови Акції не розповсюджуються на осіб, які мають заборгованість перед Організатором за
раніше надані Послуги, до моменту погашення даної заборгованості.
2.6. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.Інші умови
3.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнювати чи змінювати дані Умови.
Повідомлення про доповнення чи зміни будуть оприлюднені на сайті www.osnova.tv. Такі зміни та
доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Умов.
3.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від
нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.
3.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, та/або
спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається
Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
3.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами,
викладеними в цих Умовах, а також зобов’язуються виконувати ці Умови.
3.5. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Послуги, що здійснюють її придбання для
власного споживання без комерційної мети.

