
 

 
 
 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 
«Максимальний безлім до 4G смартфону» 

 

1. Організатори Акції 
1.1. Організатором та виконавцем Акції «Максимальний безлім до 4G смартфону» (надалі — Акція) є 

ПрАТ «Київстар» (надалі – Компанія), місце знаходження: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53. 

1.2. Акція проводиться з 12 серпня 2019 року по 01 жовтня 2019 року (включно). 

1.3. Місця проведення Акції: в мережі монобрендових пунктів продажу партнерів Компанії (далі - МПП), пункт 

продажу, що належить Компанії (далі – ППК) та інтернет сайт www.shop.kyivstar.ua. Перелік Місць проведення 

Акції наведений за посиланням. 

1.4. Контроль за проведенням Акції та дотриманням цих Правил здійснюється Компанією, як Організатором. 

2. Учасники  Акції 
2.1. Учасником Акції може стати будь-яка фізична особа, яка погодилась з цими Правилами, одночасно 

є  абонентом телекомунікаційних послуг зв’язку ПрАТ «Київстар» на передплаченій формі обслуговування (далі 

- Абоненти) та в строк дії Акції (зазначеного в п.1.2. Правил) в Місцях її проведення придбала смартфон (надалі 

– Смартфон) вартістю від 5299,00 (п’яти тисяч двохсот дев’яносто дев’яти) грн до 9999,00 (дев’яти тисяч 

дев’ятисот дев’яносто дев’яти) грн з переліку акційних (див. Додаток №1). Участь у Акції неповнолітніх, 

обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції. 

2.2. Абонент може придбати необмежену кількість Смартфонів. При цьому, по кожному номеру передплаченого 

зв’язку Абонента може бути підключена лише одна акційна пропозиція. 

 

3. Умови акції 
3.1. Учаснику акції, що відповідає п.п. 2.1 та 2.2 цих Правил, надається  можливість до кінця 2019 року отримувати 

послуги зв’язку у тарифному плані «Максимальний безлім» за ціною 1 грн на 4 (чотири) тижні. 

3.2. У разі, якщо Абонент придбав Смартфон у МПП або ППК, підключення акції та переведення на тарифний 

план «Максимальній Безлім» відбувається в день придбання Смартфону продавцем відповідного пункту 

продажу. 

3.3. У разі, якщо Абонент придбав Смартфон через інтернет сайт  www.shop.kyivstar.ua, акцію буде підключено 

протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати придбання, але не пізніше 14 жовтня 2019 року. 

3.4. У разі, якщо Абонент повертає Смартфон у строки, передбачені Законом України «Про захист прав 

споживачів», наступну плату за пакет послуг за тарифним планом «Максимальний Безлім» буде стягнуто у 

повному обсязі. 

3.5. У разі, якщо Абонент переходить на інший тарифний план та/або здійснює міграцію на контрактну  форму 

обслуговування, подальші розрахунки проводитимуться за відповідними зміненими умовами. 

3.6. З умовами тарифного плану «Максимальний Безлім» можна ознайомитись за посиланням.  

4. Інші умови. 
4.1. Оформлення Акційної пропозиції здійснюється у відповідному Місці проведенні Акції, а саме у пункті 

продажу,  де Учасник акції придбав Смартфон. 

4.2. Участь у Акції є підтвердженням того, що її Учасник розуміє, безумовно та повністю погоджується з 

положеннями цих Правил.  

4.3. Інформування щодо Правил Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил Акції за посиланням. З 

питань умов проведення Акції можливо також звернутися по телефону 477*88. 

4.4. Положення Правил можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку 

проведення Акції без повідомлення Учасників про внесення змін.  Такі зміни та/або доповнення набирають 

чинності з моменту опублікування  посиланням.  

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цих Правил, остаточне 

рішення приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає 

оскарженню.  

4.6. Організатор Акції не несе відповідальність за якість Смартфонів, що пропонуються Учасникам Акції  в МПП, в 

т.ч. через сайт www.shop.kyivstar.ua.    

http://www.shop.kyivstar.ua/
https://kyivstar.ua/uk/mm/service/centers/list
https://kyivstar.ua/uk/mm/tariffs/prepaid/maxunlim
http://www.shop.kyivstar.ua/ua/bezlim
http://www.shop.kyivstar.ua/ua/bezlim
http://www.shop.kyivstar.ua/


 
 

Додаток №1 
до офіційних правил акції 

«Максимальний безлім до 4G смартфону» 
 
 
 

Смартфони, що беруть участь в Акції 
 

Смартфон Samsung Galaxy A20 32Gb 

Смартфон Samsung Galaxy A30 32Gb 

Смартфон Samsung Galaxy A30 64GB 

Смартфон Samsung Galaxy A40 

Смартфон Samsung Galaxy A50 64Gb 

Смартфон Samsung Galaxy A50 128Gb 

 

 


