
 
Офіційні правила спеціальної пропозиції для тарифного пакету «Розширений»  та 

тарифного пакету «Стартовий» (далі – «спеціальна пропозиція або «офіційні правила») 
 

 

1. Організатор спеціальної пропозиції, територія та період проведення  

1.1. Організатор рекламної акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «КІВІ ОТТ», 
місцезнаходження: 01103, м. Київ, Печерський р-н, вул. Звіринецька, буд. 23, код ЄДРПОУ 37726069. 

1.2. Спеціальна пропозиція для Пакетів «Стартовий» та «Розширений» проводиться на всій території 
України, крім території Автономна Республіки Крим та території проведення Антитерористичної 
операції, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів. 

 

2. Умови спеціальної пропозиції  

2.1. Під спеціальної пропозицією мається на увазі надання доступу на 1 (один) місяць до пакету 
«Розширений» та на 5 (п’ять) послідуючих місяців до пакету «Стартовий» за спеціальною ціновою 
пропозицією - 1 гривня з ПДВ. 

2.2. Період дії спеціальної пропозиції - з 14 червня 2019 року по 14 липня 2019 року включно (надалі – 
«Період проведення»). 

2.3. Учасниками спеціальної пропозиції можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, і 
які повністю погоджуються з умовами цих Офіційних правил (далі – Учасники спеціальної пропозиції). 

2.4. Обмежено дієздатні та недієздатні особи мають право скористатись спеціальною пропозицією 
виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України. 

2.5. Щоб скористатись спеціальною пропозицією Учаснику необхідно: 

2.5.1. в період дії спеціальної пропозиції придбати хоча б один телевізор «КIVI» з функцією Smart tv, 
що реалізуються на території України. 

2.5.2. на телевізорі «КIVI» запустити аудіовізуальний сервіс «KIVI TV», здійснити реєстрацію профілю 
та пройти авторизацію. 

 

3. Правові умови 

3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КІВІ ОТТ» не несе відповідальності у разі виникнення 
форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в 
тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території дії 
спеціальних умов, інші непідвладні контролю з боку Товариства обставини. 

3.2. Всі авторські права, права на використання торговельних марок та інші права на інтелектуальну 
власність належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КІВІ ОТТ». Учасники спеціальної 
пропозиції не отримують жодних прав інтелектуальної власності, що належать Товариству з обмеженою 
відповідальністю «КІВІ ОТТ». 

3.3. Дозволяється друкувати\пересилати інформацію та зміст інтернет-сайту Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КІВІ ОТТ» тільки в особистих, некомерційних цілях. 

4. Інші положення 

4.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, 
не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Товариством з обмеженою 
відповідальністю «КІВІ ОТТ» відповідно до вимог діючого законодавства України, є остаточним і не 
підлягає оскарженню. 

4.2. Участь, а також інші дії Учасника, пов'язані з цими Правилами, є підтвердженням того, що Учасник 
безумовно та повністю погоджується з цими Правилами.  



4.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «КІВІ ОТТ» не несе відповідальності за не 
ознайомлення Учасника з даними Правилами та за інші обставини, не залежні від їх волі. 

4.4. Питання, відгуки, пропозиції та зауваження щодо цих Умов прохання надсилати за наступною 
адресою електронної пошти info@kivi.ua. 

4.5. Детальна інформація щодо умов проведення спеціальної пропозиції доступна за телефоном 
контакт-центру Організатора 0 800 60 66 00(згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).  

4.6. Офіційні правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього періоду дії 
спеціальної пропозиції на офіційному веб-сайті сервісу: www.kivi.ua  

4.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до офіційних правил. Про внесення 
змін Організатор інформує Учасників спеціальної пропозиції шляхом розміщення відповідної 
інформації або оновлених офіційних правил на офіційному веб сайті сервісу: www.kivi.ua.Такі зміни та 
доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене 
безпосередньо змінами/ доповненнями до цих офіційних правил.  

 


