Додаток до наказу
№ ________ від __________2018 р.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ВІТАННЯ НАМ – ПОДАРУНКИ ВАМ!»
* Ці правила визначають умови проведення Акції «Вітання нам — подарунки вам!» на спеціальних умовах (далі «Акція»)

1. Організатор Акції:
1.1. Приватне Підприємство «ЮАІНЕТ», ЄДРПОУ 36523021, юридична особа, створена за законодавством
України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Ковель, вул. Косачів буд.8., (надалі «Оператор»)
2. Цільова група учасників Акції:
2.1. Потенційні користувачі (споживачі) та діючі Абоненти ЮАІНЕТ, котрі користуються послугою Доступу
до мережі Інтернет.
3.Суть Акції:
3.1.Розіграш призів до 9-річчя “ЮАІНЕТ” своїм Абонентам, а саме:
1. Потужний 3-х антенний Wi-FI РОУТЕР + 100 бонусів*;
2. Потужний 3-х антенний Wi-FI РОУТЕР;
3. Потужний 3-х антенний Wi-FI РОУТЕР;
4. ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ на 200 бонусів*;
5. ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ на 100 бонусів*.
*(http://uainet.net/offer#bonus)
3.2 Акція проводиться на сторінках Facebook.
4. Умови Акції:
4. 1. Щоб стати учасником Акції потрібно:
1) стати учасником групи UAINET у Facebook;
2) вподобати допис, який розміщений на Facebook �;
3) у коментарях залишити своє оригінальне привітання;
4) автори кращих рядків, які наберуть найбільшу кількість лайків, стануть щасливими власниками призів;
4.2. До участі не приймаються «фейкові» акаунти.
4.3. Беручи участь в Акції учасник дає згоду на оприлюднення, в результаті перемоги, свого прізвище ім’я, та
фото (при можливості) з подарунком на сторінках Facebook.
4.4. Контактні телефони учасників Акції котрі зазначені в особистому кабінеті Абонента, повинні бути діючими .
4.5. Правила використання подарункового сертифікату:
- Власником сертифікату вважається особа, яка його пред’явила;
- Термін сертифікату обмежений і становить 6 місяців з дати видачі;
- Сертифікат використовується одноразово;
- Дія Сертифікату не розповсюджується на юридичних осіб та на фізичних осіб - підприємців;
- Видача грошової компенсації за Сертифікат не здійснюється та обміну на грошові кошти не підлягає;
- Сертифікат використовується за умови технічної можливості підключення.
5. Період проведення Акції:
5.1. Акція «ВІТАННЯ НАМ — ПОДАРУНКИ ВАМ! » проводиться на офіційній сторінці Facebook з 08.05.2018
року по 09.05.2018 року.
5.2. Переможця Акції буде визначено 10.05.2018 року о11.00 год за найбільшою кількістю лайків в порядку
спаду (від найбільшого до найменшого).
6. Порядок та спосіб інформування про умови Акції:
6.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на веб-сайті Оператора
www.uainet.net та розміщення посту на сторінках Facebook.
7. Інші умови:
7.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь питання
прямо не врегульовані Правилами, Оператор залишає за собою право приймати рішення з такого питання
самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Оператора є остаточними.
7.2. Заміна Акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається.
7.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також
надає повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від
належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має
права на одержання від Оператора будь-якої компенсації.
7.4. Оператор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про внесення змін
Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на сайті www.uainet.net
7.5. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Оператора:
(03352) 7-10-77; (073) 527-10-77; (097) 697-05-85; (066) 829-30-35; (098) 2396595.
�

