ПРАВИЛА
Акції «Легкий старт»
(надалі – Акція)
Мета проведення акції «Легкий старт»
(надалі – Акція) – залучення нових абонентів та формування попиту на програмну
послугу супутникового телебачення Viasat.
1. Тривалість та місце проведення Акції
Акція розпочинається з 15 серпня 2016 р. і триває до 31 грудня
включно по всій території України.

2016 р.

2. Організатор Акції
Організатором Акції є ТОВ “ВІЖН ТБ” (ліцензований провайдер програмної
послуги супутникового телебачення Viasat в Україні) та дилерська мережа1.
Для організації і проведення Акції Організатор має право скористатись
послугами третіх осіб.
Організатор Акції вправі у будь-який момент призупиняти, поновлювати,
припиняти, продовжувати проведення Акції та вносити зміни в умови Акції.
3. Учасники Акції
Учасниками Акції можуть бути всі повнолітні особи, які відповідають критеріям
абонента, визначеним Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ “ВІЖН
ТБ”, які протягом терміну дії Акції прийняли умови Публічного договору про надання
програмної послуги і цих Правил Акції та активували програмну послугу Viasat2.
Не можуть брати участь в Акції:
- фізичні особи, які не відповідають критеріям абонента, визначених
Правилами надання та отримання програмних послуг ТОВ “ВІЖН ТБ”, зокрема фізичні
особи, які не досягли повноліття;
- фізичні особи, які мають прострочену заборгованість або інші невиконані
зобов’язання перед ТОВ «Віжн ТБ» за договорами про надання програмної послуги (як
чинними, так і простроченими);
- фізичні особи, які стали абонентами у період дії Акції, але не підтвердили
своєї участі в Акції.
4. Умови участі в Акції
4.1. Ставши учасником Акції, абонент отримує можливість перегляду обраного пакету
каналів протягом Акційного періоду3 за Акційною ціною; надалі Абонент має право
продовжити перегляд обраного пакету каналів за звичайною ціною або перейти в інший
пакет згідно таблиці нижче:
Обраний пакет на період
Акції:
Пакет/Абонентна
плата,
грн. (з ПДВ)
«Престижний» / 79
«Престижний Преміум» /
129
«Престижний HD
Преміум» / 179

Пакет каналів/абонентна плата, що
встановлюються автоматично після
закінчення Акційного періоду, грн. (з
ПДВ)
«Престижний» / 129
«Престижний» / 129

Пакет каналів, на який абонент може
перейти після закінчення Акційного
періоду: Пакет/Абонентна плата, грн.
(з ПДВ)
«Екстра Легкий» / 79
«Престижний Преміум» / 179

«Престижний HD» / 179

«Престижний HD Преміум» / 229
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Термін “дилерська мережа” означає сукупність юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які уклали з ТОВ “ВІЖН ТБ” договір про
надання дилерських послуг.
2
Шляхом активації картки доступу абонента, тобто приведення картки доступу абонента у стан, який надає абонентові доступ до
перегляду обраного ним пакету телепрограм.
3
Під «Акційним періодом» мається на увазі період з моменту підключення до Акції в поточному місяці (незалежно від дати підключення)
до закінчення наступного місяця.
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Для переходу на відповідний пакет каналів після закінчення Акційного періоду
абоненту необхідно здійснити дзвінок до Служби інформаційної та сервісної підтримки
абонентів за номерами телефонів: (44) 401-04-04; (93) 177-1-777 не менше ніж за 10 днів до
закінчення Акційного періоду.
4.2. Для участі в Акції Учасник повинен до 31 грудня 2016 звернутися на гарячу лінію
за телефоном 0800 500 460, оформивши заявку на виїзд дилера, зазначивши про своє
бажання підключити програмну послугу за умовами Акції. Акційна ціна у розмірі,
визначеному у п. 4.1. цих Правил, сплачується за сприяння дилерської мережі.
4.3. Рекомендована вартість послуги з доставки, встановлення, налаштування тюнера,
що надається дилерською мережею, не включена до абонентної плати та становить 299,00
грн. (з ПДВ).
4.4. Тюнер є власністю ТОВ «Віжн ТБ» та надається Учаснику у тимчасове
користування на період користування програмною послугою; та повинен бути повернутий
Провайдеру разом з карткою доступу, у належному стані та повній комплектації не пізніше
15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати припинення користування програмною послугою.
Учасник приймає на себе відповідальність за належне використання та зберігання тюнера,
що забезпечить його працездатність та збереже робочий стан тюнера. У разі пошкодження
тюнера Учасник зобов’язуєтся відшкодувати ТОВ «Віжн ТБ» вартість тюнера в повному
обсязі згідно діючих Тарифів.
4.5. Активація картки доступу здійснюється ТОВ «Віжн ТБ» у будь-який день після
сплати відповідних платежів (але не пізніше останнього дня Акції 31 грудня 2016 р.) на
підставі звернення Учасника Акції за телефоном (044) 401 04 04.
4.6. При бажанні учасника Акції підключити додатковий телевізор за тією ж адресою,
учасник Акції зобов’язаний здійснити додаткове підключення за тими ж умовами, що
викладені в підпункті 4.2.. При цьому Акційна ціна для додаткового телевізора протягом
Акційного періоду становитиме:
Обраний пакет на період Акції
«Престижний»
«Престижний Преміум»
«Престижний HD Преміум»

Акційна ціна на Акційний період для кожного додаткового
телевізора, грн. (з ПДВ)
69
69
79

Максимальна кількість підключень в межах одного домогосподарства за цією Акцією
складає 4 (чотири) підключення. Після закінчення Акційного періоду абонентна плата за
кожний додатковий телевізор стягуватиметься залежно від обраного пакету каналів, згідно
діючих тарифів ТОВ «Віжн ТБ».
4.6. При бажанні учасника Акції підключити супутникову антену за тією ж адресою,
Учасник має повідомити про таку необхідність оператора гарячої лінії за телефоном
0800 500 460 при оформленні заявки на виїзд дилера, Рекомендована вартість супутникової
антени та її встановлення складає 1300 грн з ПДВ. при типовому встановленні, яке включає
в себе встановлення при відкритому доступі до місця встановлення антени, відкритий
монтаж кабеля довжиною до 25 метрів, підключення одного телевізора. При підключеннях,
відмінних від типового, вартість підключення встановлює дилер за домовленістю з
Учасником Акції.
4.7. Організатор акції має право переглянути абонентну плату в порядку, визначеному
Правилами надання та отримання програмних послуг. Дилерська мережа має право
переглянути вартість доставки, стандартного підключення та налаштування тюнера.
Організатор зобов’язаний повідомити Абонента про зміни у тарифах на надання програмної
послуги не менш ніж як за 30 днів до вступу нових Тарифів в дію згідно умов Публічного
договору про надання програмної послуги.
4.8. Участь в Акції означає, що Учасник ознайомлений і повністю приймає умови
надання програмних послуг ТОВ «Віжн ТБ» згідно цих Правил Акції, Правил надання та
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отримання програмних послуг ТОВ ВІЖН ТБ, Публічного договору про надання програмної
послуги.
5. Інші умови
Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
При порушенні або невиконанні цих Правил Акції у повному обсязі учасник втрачає право
на перегляд обраного ним пакету телепрограм на умовах Акції.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів на номер 0800 500 460 у межах України безкоштовні.
Дзвінки на номер (044) 401 04 04 та дзвінки з мобільних телефонів сплачуються відповідно
до тарифів операторів зв’язку.
___________________________
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