Офіційні правила акції «1 ГБ на тиждень за приєднання до соціальних
мереж lifecell»

1.

Загальні положення

1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок
проведення та умови участі в акції ТОВ «лайфселл» «1 ГБ на тиждень за
приєднання до соціальних мереж lifecell» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції, кожна особа тим самим засвідчує факт повного
та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою
повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в
односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього
повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться
шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в даних
Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті
Організатора за адресою: http://club.lifecell.ua.
2. Організатор Акції
2.1. Організатором Акції виступає ТОВ «лайфселл» (далі у тексті Організатор).
3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції
3.1. Період проведення Акції: з 21.12.2016 р. до 31.07.2017р. включно (далі у
тексті — Період акції), це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.2. Учасниками Акції є абоненти, що відповідають наступним критеріям:
3.2.1. На момент проведення Акції мають повну дієздатність, необхідну для
участі в Акції, а також є абонентами лайфселл;
3.2.2. В момент прийняття участі в Акції абонент має знаходитись на
території України;
3.2.3. Абонент має бути користувачем однієї з соціальних мереж в Інтернеті:
facebook (Фейсбук), Вконтакте (ВКонтакті), Одноклассники (Однокласники).

4. Умови участі в Акції
4.1. Для того, щоб прийняти участь в Акції, абонент повинен:
4.1.1. Авторизуватися за посиланням http://club.lifecell.ua (далі - сторінка
акції, за допомогою свого персонального акаунту однієї з соціальних мереж,
вказаних в п.3.2.3.
4.1.2. Натиснути «лайк»/«вподобати» однієї з сторінок обраної соціальної
мережі lifecell: Фейсбук (http://fb.com/lifecellua); ВКонтакті (http://vk.com/lifecellua);
Однокласники (http://ok.ru/lifecellua).
4.1.3. Ввести свій номер телефону lifecell та підтвердити його шестизначним
одноразовим кодом, який буде направлений йому шляхом SMS (Ваш пароль:
ХХХ ХХХ). Код має надійти на вказаний телефон абонента протягом п’яти
хвилин.
4.2. Після успішного виконання вказаних вище умов акції у рахунок
абонентської плати за місяць, в якому абонент приєднався до однієї із сторінок
обраної соціальної мережі lifecell, абонент протягом однієї доби отримає 1 GB
Інтерент трафіку для використання протягом 7 днів, як визначено в Таблиці 1.
Таблиця 1 Особливості акції «Приєднуйся до соціальних мереж lifecell»
Територія дії

Умови

Об’єм
Інтернет
трафіку

Строк дії

На території всієї
України (отримання
послуг на тимчасово
окупованих
територіях та
неконтрольованих
територіях може
бути обмежене або
неможливе у зв’язку
з обставинами, що
знаходяться по за
межами впливу та
контролю
оператора)

- 1 GB може отримати тільки
абонент lifecell

1 GB

7 днів*

- 1 GB можна отримати тільки
один раз, з однієї соц.мережі на
вибір (Facebook, Вкотакті або
Однокласники)

*Абоненту надається можливість користування бонусом у межах 7 днів, а саме
в день нарахування та протягом наступних 7 календарних днів. Нарахований в
рамках акції обсяг трафіку використовується в першу чергу.

4.3.Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на
основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає
неоднозначне тлумачення Правил проведення Акції, і при неврегульованих
правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається оператором в
межах чинного законодавства України. Рішення оператора з усіх питань,
пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду.
4.4. У випадку наявності обґрунтованої підозри у оператора, що абонент, який
приймає участь у Акції вдається до шахрайських дій або використовує наданий
об’єм Інтернет трафіку з комерційною метою, оператор має право відмовити в
надані акційного пакету послуг такому абоненту або припинити дію наданого
бонусу, допоки абонент не надасть підтвердження безпідставності підозри.
Такий об’єм Інтернет трафіку не підлягає відстроченню в періоді використання,
заміні на рівноцінний або обміну на грошовий еквівалент.
4.5. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може
проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані
зараженням комп'ютерними вірусами, дефектами, маніпуляціями,
несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або
будь-якою іншою причиною, неконтрольованою оператором, яка спотворює або
втручається у виконання, безпеку, чесність або належне проведення Акції,
оператор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або
тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними надані
акційні пакети послуг.
4.6. Учасник Акції, шляхом виконання умов Акції викладених в п.4.1-4.1 цих
Правил, підтверджує, що він ознайомлений з правилами Акції, та надає свою
згоду на отримання будь-якої інформації стосовно ініціації, ходу та результатів
проведення цієї Акції, а також наступних Акцій, що будуть проводитися ТОВ
«лайфселл».

